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Abstrakt 

Předloţená práce se věnuje fenoménu sociálních sítí a  moţnostem jejich vyuţití 

v  marketingu restauračních zařízení. Zaměřuje se na popis moţností, které jednotlivé 

sociální sítě Facebook, Twitter a  Instagram pro propagaci restaurací nabízí. Hlavní 

částí této práce je kvantitativní výzkum vzorku praţských restaurací. Cílem analýzy je 

zjištění, jak dalece je tento fenomén mezi nimi rozšířen, jaké sítě pouţívají a  jak 

efektivně. Při řešení byly pouţity metody deskripce, komparace a  kvantitativní 

obsahové analýzy. Provedeným výzkumem bylo zjištěno, ţe tento fenomén je mezi 

restauracemi rozšířen pouze v  případě Facebooku, jeţ ale většina nedokáţe efektivně 

spravovat. Přínosem této práce je poté návrhová část, ve které jsou popsány kroky 

k  efektivní komunikaci na sociálních sítích.  

 

Abstract 

Bachelor thesis deals with the phenomenon of social sites and their use in 

restaurant marketing. It focuses on the description of opportunities, which 

individual social sites Facebook, Twitter and Instagram offer for the restaurant 

promotion. The main part of this work is quantitative research amongst Prague 

restaurants. The goal of the analysis is to find out, how is the phenomenon spread 

amongst them, which sites they use and how effectively. There were used methods 

of description, comparison and quantitative content analysis in the work. Research 

found out that this phenomenon is spread only in the case of Facebook, which most 

of the restaurants can´t manage effectively. Main contribution of this work is 

proposal part, where are described steps to effective communication on social sites.  
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Úvod 

V  České republice se nachází zhruba 41 000 stravovacích zařízení, jejich přesný 

počet však není znám (Wiesner, 2015). 37 % z  tohoto počtu jsou samotné restaurace. 

Pouze v  Praze je pak okolo 5,5  tisíce SZ 
1
 (Ppm factum research, 2014). Vzhledem 

k  velikosti naší země a  počtu obyvatel, především pak ekonomicky aktivních, je toho 

číslo opravdu velmi vysoké. Není tak divu, ţe kaţdým rokem musí mnoho podnikŧ 

ukončit svou činnost. Nemají totiţ dostatek zákazníkŧ. S  příchodem elektronické 

evidence trţeb bude přeţití restaurací ještě obtíţnější a  je proto potřeba se zaměřit na 

nové marketingové formy, které mohou pomoci přilákat nové konzumenty. Jednou 

z  těchto moţností je vyuţití sociálních sítí. Ty spolu s  internetem a  digitálními médii 

stále více ovlivňují kaţdodenní ţivot člověka jak z  hlediska jednotlivce, tak z  hlediska 

celé společnosti.  

Tématem práce je vyuţití sociálních sítí v  marketingu restauračních zařízení, 

které mohou být právě novou příleţitostí pro propagaci podniku. V  první kapitole 

teoretické části budou vymezeny pojmy sociální sítě a  marketing stravovacích sluţeb, 

zároveň budou tato dvě témata propojena. Budou zdŧrazněny příleţitosti, které takový 

typ marketingové komunikace podnikŧm přináší, budou také nastíněna její pozitiva, 

negativa a  moţnosti návratnosti investic. Praktická část práce bude pomocí deskripce 

a  komparace zkoumat jednotlivé sociální sítě, kterými jsou Facebook, Twitter 

a  Instagram a  odlišnosti jejich fungování. Následně se dostane k  moţnostem vyuţití 

těchto sítí pro marketing restauračních zařízení. V  následující části bude pomocí 

kvantitativní obsahové analýzy sledována aktivita vybraného vzorku zhruba 100 

existujících podnikŧ na jejich oficiálních profilech. 

 

Cílem práce je zjistit, jaké sociální sítě podniky reálně vyuţívají, jak často a  jak 

efektivně, tzn. jaký obsah nejčastěji sdílejí a  jak reagují na komentáře či recenze od 

svých fanouškŧ a  na základě deskripce a  komparace jednotlivých sítí navrhnout 

konkrétní kroky k  efektivní komunikaci.  

 

                                                 

1
 Jedná se však o  stravovací zařízení mnoha typŧ – restaurace, bufet, pizzerie, fast-food, motorest, bistro, 

pevný stánek, pivnice, kavárna, denní bar, herna, nonstop, cukrárna, vinárna, čajovna 
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Metodika analytické části byla změněna z  toho dŧvodu, ţe na základě 

kvalitativního dotazování vzorku zhruba dvaceti podnikŧ by pravděpodobně bylo 

dosaţeno stejného závěru jako při deskripci a  komparaci jednotlivých sítí. Deskripce 

a  komparace jednotlivých sítí umoţní určit, která má pro účely propagace podniku 

nejvyšší potenciál, následně kvantitativní obsahová analýza pomŧţe dojít k  závěru, jak 

efektivně podniky sociální sítě vyuţívají a  následně navrhnout, jak jejich potenciál 

vyuţít. 

Rozhodnutí o nezahrnutí sociální sítě Google+ bylo zaloţeno na zjištění, ţe údaj 

o  500 milionech uţivatelŧ je velmi zavádějící. Mnohdy je totiţ profil na Google+ 

vytvořen při zakládání účtu na samotném Googlu a  ve skutečnosti pak takový profil 

není vŧbec vyuţíván. Aktivních uţivatelŧ je tak mnohem méně neţ v  případě dalších 

třech sítí (Drhlík, 2015). 
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1. Sociální sítě a marketing stravovacích služeb 

1. 1 Sociální média a sociální sítě 

 

 Proto, abychom správně porozuměli problematice sociálních médií a  sítí, je 

potřeba si tyto dva termíny řádně oddělit. Sociální sítě jsou v  podstatě podskupinou 

sociálních médií, které mŧţeme definovat jako ,,online média, kde je obsah (spolu) 

vytvářen a  sdílen uživateli“ (Janouch, 2010, str. 210). Jejich členění je rŧznorodé, 

avšak mŧţeme říci, ţe ţádné není tak úplně přesné, jelikoţ jednotlivá sociální média se 

svými funkcemi rŧzně překrývají a  spadají tak pod více kategorií. Základní členění 

podle marketingové taktiky pak je (Janouch, 2010, str. 210): 

 Sociální sítě 

 Blogy, videoblogy, mikroblogy 

 Diskuzní fóra, Q &A  portály 

 Wikis 

 Sociální záloţkovací systémy 

 Sdílená multimédia 

 Virtuální světy 

Samotný pojem sociální síť pochází ze sociologie a  je jím označována 

propojená skupina lidí, kteří se rŧznými zpŧsoby vzájemně ovlivňují, přičemţ mohou 

a  nemusí být pojeni příbuzenskými vztahy. Tento termín však dostává s  rozvojem 

informačních technologií nový, elektronický rozměr – vznikají internetové sociální sítě. 

,,Internetové sociální sítě tak přenášejí do digitálního prostředí vazby z  reálného 

světa“ (Pavlíček, 2010, str. 125). 

 Ze sociálních vazeb mezi jednotlivými uţivateli sociálních sítí mohou vznikat 

komunity. Taková komunita, ať uţ internetová či nikoli, je charakterizována třemi 

základními prvky (Pavlíček, 2010, str. 128-129):  

1) Doménou = sdíleným tématem, který je jednotícím prvkem, dŧvodem, 

proč členové komunitu vytváří a  udrţují 

2) Mezilidskými vztahy  

3) Sdílením informací  

V  rámci webu 2.0  pak mŧţeme za sociální síť povaţovat kaţdý systém, jenţ 

nám pomáhá ,,vytvářet a  udržovat seznam vzájemně propojených kontaktů, přátel“ 
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(Pavlíček, 2010, str. 125). Pro ty, kdo se běţně nepohybují na rozhraní internetu, je 

potřeba označení web 2.0  řádně vysvětlit. Jedná se o  termín, jenţ naznačuje, jakým 

směrem se bude budoucnost internetu ubírat. Mnoha lidmi je povaţován za pouhou 

marketingovou bublinu, jiní však věří v  jeho naplnění. Jeden z  bodŧ, jeţ tento pojem 

definují, spatřuje budoucnost internetu právě v  sociálních médiích, kde uţivatel mŧţe 

volně přidávat a  editovat jejich obsah (Janouch, 2010, str. 31). Mezi další nástroje 

webu 2.0  patří diskuze, komentáře, ratingové nástroje, blogy, wiki systémy redakční 

systémy aj. (Blábolil, 2013, str. 5). 

Boyd a  Ellison v  Journal of Computer-Mediated Communication definovali 

pojem sociální sítě následovně: 

 ,,Sociální síť je služba založená na webových technologiích, která nabízí 

uživatelům 3  základní možnosti“ (Pavlíček, 2010, str. 130-131). 

1) ,,Vybudovat polo-veřejný profil uživatele“ 

2) ,,Definovat seznam dalších uživatelů v  rámci dané sítě, se kterými je 

jedinec propojen“ 

3) ,,Síť umožňuje uživatelům zobrazit a  procházet seznam uživatelů, 

s  nimiž jsou spojeni a  zároveň procházet tyto seznamy i  u  jiných 

uživatelů“  

 Kaţdý uţivatel sociálních sítí zde definuje své základní charakteristiky 

a  vlastnosti, které poté mohou být veřejně dostupné pro ostatní uţivatele. Následně je 

také moţné ostatní uţivatele v  systému vyhledávat a  vytvářet tak virtuální vztahy. 

V  případě firemního profilu jsou zadávány základní informace o  společnosti jako 

oblast podnikání, místo podnikání, datum zaloţení firmy, kontakt, adresa webových 

stránek či odkazy na profily na jiných sociálních sítích. Pokročilejším typem je 

prohledávání sítí a  jednotlivých profilŧ. Uţivatelé se tak kromě nahlíţení do profilŧ 

ostatních mohou také například podívat, jaké firemní stránky se ostatním líbí, které 

pravidelně sledují, jaké příspěvky komentují atd. 

 I  přesto, ţe sociální sítě skýtají mnoho dalších doplňkových funkcí, jako 

přidávání fotografií, videí, příspěvkŧ, vyjadřování podpory oblíbeným firmám, 

podnikŧm atd., jejich hlavní a  základní funkcí stále zŧstává propojování uţivatelŧ, kteří 

jsou také jejich základní stavební jednotkou. Bez nich by pochopitelně pozbývaly na 

významu. 
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1. 2 Marketing stravovacích služeb 

1. 2. 1 Stravovací služby 

 

 Stravovací sluţby jsou významnou součástí cestovního ruchu po celém světě 

a  jedná se také o  velmi rozšířené odvětví podnikání obecně, jelikoţ ,,stravování souvisí 

s  uspokojením potřeby výživy člověka. Charakter uspokojování této potřeby závisí na 

stupni společenského vývoje“ (Jakubíková, 2012, str. 28). Dle Oriešky (1999) je 

gastronomie „společensko-ekonomická činnost, která zahrnuje přípravu jídel výrazných 

chuťových a  estetických vlastností a  kvalit, jejich pestrost a  rozmanitost a  způsob 

organizování této přípravy, jejich nabídku a  prodej z  hlediska specializace 

jednotlivých činností a  profesí“ (Orieška, 1999, str. 161).   

Stravovací sluţby jsou poskytovány v  místech, která jsou budována primárně 

pro tyto účely (restaurace, rychlá občerstvení aj.), dále však také v  zařízeních 

s  odlišným účelem neţ je stravování – např. v  nemocnicích, školách, ubytovacích 

zařízeních, firmách, a  na mnoha dalších místech (viz obr. 1). Podstatou je příprava 

pokrmŧ, jeţ jsou nejčastěji konzumovány přímo v  podniku provozovatele stravovacích 

sluţeb, mohou být ale také konzumovány mimo něj.  

Marketing stravovacích sluţeb byl také běţně oddělován od marketingu 

potravin. Jeho produkt se totiţ na rozdíl od maloobchodního prodeje odlišuje tím, ţe se 

skládá jak z  hmotného jídla a  nápojŧ, zároveň ale také z  nehmotných sluţeb (Horner, 

Swarbrooke, 2003, str. 351-352). Poslední dobou se však tyto rozdíly začínají s  novými 

typy stravování, např. s  dovozem jídla aţ do domu či s  nákupem polotovarŧ, smazávat. 

Tento typ stravování tak má k  tradičním restauracím daleko.  

Přestoţe by se s  rozmachem franchsingu mohlo zdát, ţe tento typ stravování 

začíná na trhu se stravovacími sluţbami převládat, opak je pravdou. ,,Početně největší 

podíl stravovacích zařízení představují malé provozní jednotky, zatímco zbytek je 

součástí řetězců, které nabízejí standardizované produkty“ (Horner, Swarbrooke, 2003, 

str. 351-352). Zároveň také ,,většina stravovacích služeb patří soukromému sektoru, kde 

hlavní marketingové cíle jsou zisk a  podíl na trhu“ (Horner, Swarbrooke, 2003, str. 

351-352). 

Ačkoli jsou stravovací zařízení velmi rozmanitá, pro svou práci jsem si vybrala 

právě tradiční restaurační zařízení, do kterých se zákazník musí osobně dostavit 
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a  v  nichţ také hrají kromě kvality pokrmŧ dŧleţitou roli kvalitní sluţby. Dle Oriešky je 

restaurace ,,hostinské zařízení zajišťující obslužným způsobem stravovací služby se 

širokým sortimentem pokrmů základního stravování“ (Orieška, 1999, str. 58). Ve své 

práci se proto nebudu zaměřovat ani na rychlá občerstvení, ústavní a  podobné typy 

stravování. Zároveň se zaměřím na propagaci restaurace pro cílovou skupinu v  rámci 

obyvatelstva České republiky, nebudu se zaměřovat na propagaci stravovacího zařízení 

směrem k  cizincŧm, kteří podnik většinou navštíví jedenkrát. Pro tyto účely slouţí jiný 

typ sociálních sítí, např. Yelp, TripAdvisor, FourSquare aj. 

 

Obr. 1 Různé typy stravovacích služeb 

 

 

Zdroj: HORNER, Susan a  John SWARBROOKE. Cestovní ruch, ubytování 

a  stravování, využití volného času: aplikovaný marketing služeb. Praha: Grada, 2003, s. 

351-352. Expert (Grada). ISBN 80-247-0202-9 . 
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1. 2. 2 Marketingový mix stravovacích služeb 

 

Tak jako v  kaţdém jiném odvětví, i  v  segmentu stravovacích sluţeb lze uplatnit 

Kotlerova 4P, která si nyní hlouběji rozvedeme: 

 

1. Produkt (Horner, Swarbrook, 2003, str. 353) 

Dle Susan Horner a  Johna Swarbrooka v  knize ,,Cestovní ruch, ubytování 

a  stravování, využití volného času“ je jádro stravovacích sluţeb, které nezahrnuje 

speciální formy stravování, charakterizováno následujícími prvky: 

 ,,Jídlo jako produkt ve formě, kterou lze okamžitě konzumovat“  

 ,,Profesionální zdatnost osob, které jídlo servírují, zejména rychlé a  přesné 

vyřízení objednávky. Kromě toho jsou důležitá i  další kritéria kvality obsluhy, 

například znalost produktu a  přístup k  zákazníkům“ 

 ,,Výzdoba, pohodlí, atmosféra stravovacího zařízení“ 

 ,,Umístění provozovny určuje typ zákazníků, kteří ji budou navštěvovat“ 

 ,,Otevírací doba – dny i  hodiny“ 

 ,,Sortiment nabídky a  možnosti kombinace jejích jednotlivých položek (polední 

menu aj.)“ 

 ,,Možné způsoby placení – hotovost, šeky, karty“ 

 ,,Pověst produktu, které obvykle souvisí s  obchodní značkou“ 

 

2. Cena (Vaníček, Křesťan 2007, str. 53) 

 ,,Cena stanovená pomocí přirážkové kalkulace vychází z  nákladů 

a  plánovaného zisku, často je doprovázena slevy pro oživení poptávky“ 

 

1. Prodejní místo, distribuce (Vaníček, Křesťan 2007, str. 53) 

 ,,Umístění podniku, rezervace, dostupnost služby, hospodárnost, atmosféra, 

estetický zážitek“ 

 ,,Pověst, image, postavení na trhu, prestiž, zážitek, pohodlí, rychlost obsluhy“ 

 ,,Spolehlivost, důvěra, uvolnění a  relaxace, neformálnost, odpočinek“ 
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2. Propagace (Vaníček, Křesťan 2007, str. 54) 

 ,,Jednoduché a  málo nákladné formy propagace vzhledem k  nízkým cenám 

i  kapacitám provozoven, nejlepší je doporučení podniku známým a  stálý 

zákazník“ 

 ,,Reklama v  místním tisku“ 

 ,,Venkovní vývěska, občasná speciální nabídka“ 

 ,,Reklamní kampaně řetězců v  národním tisku, v  TV“ 

 ,,Podpora prodeje ve formě soutěží, slev a  přidané hodnoty“ 

 ,,Spojení reklamy s  propagací programů kin, nebo využití reklamy v  dopravních 

prostředcích např. v  městské dopravě“  

 nové online formy marketingové komunikace (webové stránky, online recenze, 

sociální sítě aj.) 

 

Ve své práci se zaměřuji na sloţku propagace a  komunikace se zákazníky, 

konkrétně na poslední bod – nové online formy marketingové komunikace. Předchozí 

části marketingového mixu vypsané výše je moţné vyuţít jako témata příspěvkŧ právě 

na sociálních sítích.  

 

1. 3 Využití sociálních sítí v  marketingu stravovacích služeb 

 

Sociální média jsou dnes jiţ velmi rozšířená a  především mezi mladou a  střední 

generací jsou jedním z  hlavních informačních zdrojŧ (Tradeaway, Smith, 2011, str. 40). 

Zároveň se staly dŧleţitým faktorem při nákupním rozhodování spotřebitelŧ. Dŧleţitou 

roli hrají při ovlivňování konkrétního rozhodnutí, při sdílení informací, formování 

názorŧ a  postojŧ, při samotném nákupu a  v  neposlední řadě při zpětném hodnocení 

nákupu (Verdegue, Vicente, Signes, Segarra-oña, 2014). 

Ještě před několika lety bylo v  podstatě nemoţné dozvědět se o  zajímavých 

a  dobrých podnicích mimo oblast našeho bydliště, práce či školy. Zvěsti o  tom, kde se 

dobře najíst, se šířily především ústně přes tzv. ,,word of mouth“ marketing neboli 

,,šeptandu“, kterou lze definovat jako ,,marketing zaměřený na vyvolání efektu ústního 

šíření reklamy mezi samotnými zákazníky“ (MediaGuru.com, 2016). Tento typ 

marketingu je stále velmi dŧleţitý, jelikoţ kde jinde, neţ v  oblasti pokrmŧ bychom 
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měli dát na doporučení. Lidé postupem času přestali tolik věřit reklamám v  tradičních 

,,zastaralých“ médiích jako je televize, rádio či tisk a  uvědomili si, ţe jejich přátelé, 

rodina či kolegové o  produktech hovoří mnohem upřímněji (Tradeaway, Smith, 2011, 

str. 40). S  nastupujícím trendem sociálních médií se také word of mouth marketing 

začal postupně přesouvat do virtuálního prostoru. ,,S  použitím tzv. šeptandy jsou 

sociální média schopna šířit informaci mnoha uživatelům jen během několika sekund 

a  lidé také začali postupně více věřit sociálním sítím než tradičním reklamám“ (J. 

Purdy, 2011, str. 1, Tradeaway, Smith, 2011, str. 40). V  případě, ţe spotřebitele plánují 

výlet či rezervaci v  restauraci, často se pak při hledání informací spoléhají právě na 

online recenze a  mnoho z  nich pak při výběru podniku na Internet přímo spoléhá. 

Ukázalo se také, ţe spotřebitelé mnohem více dŧvěřují komentářŧm od ostatních 

uţivatelŧ sociálních médií v  porovnání s  informacemi přímo od webových stránek 

cestovních agentur (Kwok, Yu, 2012, str. 1). 

Sociální média mohou být zapojována do nákupního procesu spotřebitele dvěma 

zpŧsoby: v  prvním případě slouţí k  vyhledávání informací, v  druhém případě vytváří 

prostor pro stálé zákazníky, kteří zde mohou vyjádřit svoji loajalitu či spokojenost se 

značkou, v  našem případě s  konkrétní restaurací. Mimo jiné také napomáhají propojení 

jednotlivých uţivatelŧ za účelem sdílení jejich záţitkŧ na konkrétní stránce, jeţ mŧţe 

být vlastněna právě zmíněnou restaurací (J. Purdy, 2011, str. 1). Konverzace vytvořené 

na sociálních sítích jsou pro zákazníky velmi dŧleţité, jelikoţ uţivatelŧm umoţňují 

komunikovat s  lidmi s  podobnými zájmy. Uţivatelé mohou mezi sebou sdílet videa, 

fotografie, produkty či sluţby, čímţ prezentují sami sebe a  své hodnoty (J. Purdy, 2011, 

str. 1). 

Sociální sítě postupně mění zpŧsob vedení celého podniku. Zasahují nejen do 

marketingové propagace, ale také do vytváření vztahŧ se zákazníky a  mohou být 

nápomocné i  při vyhledávání a  nabírání nových zaměstnancŧ. Vlastníkŧm restaurací 

tak přináší nejen nové příleţitosti, ale také nové výzvy a  potenciál, jak svou restauraci 

efektivně zviditelnit. 

 Konkrétními a  nevýznamnějšími aktivitami souvisejících s  marketingem, které 

mohou samotné restaurace pouţít pro svou propagaci, jsou (Bednář, 2001, str. 28): 

 Navázání kontaktu se zákazníkem (informování o  podniku) 

 Přesvědčení zákazníka k  návštěvě, k  propagaci restaurace nebo ke 

komunikaci s  okolím o  podniku, jeho produktech a  službách  
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 Poprodejní (návštěvní) podpora a  dlouhodobá komunikace se zákazníkem 

 Budování uživatelské komunity 

 Řešení problémů a  krizová komunikace  

Dle Karen Rosenzweig přináší přítomnost na sociálních sítích sítí několik 

příleţitostí pro marketing podniku (Rosenzweig, 2014): 

 Publicita – pozitivní i  negativní  

 Vytváření vztahů z  influencery, jeţ mohou podnik navštívit a  zrecenzovat  

 Konkurenční boj – na sociálních sítích si firemní profily zakládá stále více 

a  více podnikŧ, proto ty restaurace, jeţ přítomnost zde odmítají nebo odkládají, 

přichází o  moţnost uspět v  tomto konkurenčním boji  

 

1. 3. 1 Výhody a  nevýhody využívání sociálních sítí v  restauračním 

marketingu 

 

Kaţdá mince má dvě strany. A  proto i  vyuţívaní sociálních médií pro 

propagaci podniku má jak svá pozitiva a  příleţitosti, tak svá úskalí. V  následující 

kapitole se je budu snaţit nastínit. 

 

Pozitiva 

Hlavními výhodami, které majitelŧm restaurací přináší je jejich nízká cena, 

moţnost ovlivňování pověsti podniku, oboustranný dialog a  příleţitost monitorování 

cílové skupiny (Verdegue, Vicente, Signes, Segarra-oña, 2014, str. 1614). 

Maketing na sociálních sítích je stále poměrně levnou záleţitostí v  porovnání 

s  cenami reklamy v  tradičních médiích (Tradeaway a  Smith, 2011, str. 40). Pokud 

majitel restaurace vlastní pouze jeden podnik, je jasné, ţe jeho prostředky na reklamu 

jsou omezené. Proto komunikace skrze jednu či více sociálních sítí dobře koresponduje 

se strukturou restauračního odvětví, kde jde především o  minimalizaci fixních nákladŧ 

a  o  kontrolu dodatečných nákladŧ, kterými mŧţe být právě marketing skrze sociální 

sítě (Verdegue, Vicente, Signes, Segarra-oña, 2014, str. 1614). 

Internet také nabízí provozovatelŧm restaurací velké mnoţství informací o  tom, 

co o  jejich podniku lidé říkají a  jde jak o  stíţnosti, tak pochvaly. V  souvislosti s  tím 

ulehčuje hledání chyb, kterých se dopustili a  nabízí moţnost tyto chyby odčinit či se 
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jim v  budoucnu vyvarovat. Restaurace tak mŧţe efektivně ovlivňovat svou reputaci na 

internetu ve svŧj prospěch. Správně zvládnutá správa stránek na sociálních sítích mŧţe 

vytvořit virtuální vztah s  existujícími zákazníky, zároveň ale také mŧţe přesvědčit nové 

zákazníky k  návštěvě. Dŧleţitá je především přátelská a  přívětivá komunikace se 

zákazníky a  snaha z  nespokojeného zákazníka udělat zákazníka spokojeného 

(Tradeaway, Smith, 2011, str. 40). 

 To, co dělá sociální média tak atraktivními pro firmy je oboustranná komunikace 

se zákazníky, která probíhá přímo. ,,Z  pohledu cílů marketingu na sociálních sítích jde 

o  činnost klíčovou“ (Janouch, 2010, str. 224). Od doby, kdy se z  nátlakového 

marketingu stal marketing vytvářející dialog, je taková komunikace velmi dŧleţitá, 

jelikoţ pomáhá podnikŧm uzpŧsobovat svou nabídku dle přání zákazníkŧ. Zpětná vazba 

tak například nabízí moţnost vylepšovat své výkony, upravovat menu či otevírací 

hodiny.  

 V  neposlední řadě patří mezi příleţitosti moţnost výběru cílové skupiny pro 

danou kampaň a  propagační aktivity. Podnik mŧţe úspěšně a  přesně zaměřit své úsilí 

na správnou skupinu lidí, kteří budou s  největší pravděpodobností na takovou 

propagaci reagovat. Klíčové je nabízet dobrý produkt (obsah), nabízet ho efektivním 

a  zajímavým zpŧsobem správné cílové skupině (Verdegue, Vicente, Signes a  Segarra-

oña, 2014, str. 1614).  

 Dle Karen Rosenzweig mezi další benefity sociálních médií patří (Rosenzweig, 

2014): 

 Virální marketing – zpráva se mŧţe šířit velmi rychle 

 Bezprostřednost – uţivatelé vidí zprávu okamţitě a  mohou na ni také 

bezprostředně reagovat 

 Kontinuální angažovanost zákazníků – podnik mŧţe zŧstat ve spojení se 

svými zákazníky i  poté, co podnik opustí  

 

 Negativa 

 Jak bylo zmíněno v  předchozí kapitole, informace se na sociálních sítích šíří 

velmi rychle. Jakákoli zpráva je příjemci doručena během několika sekund a  obsah 

jednou zveřejněný se jiţ velmi těţko bere zpět. Proto oboustranná komunikace, která je 

zároveň příleţitostí, mŧţe být i  ohroţením. V  případě, ţe na adresu podniku přijde 

negativní či dokonce hanlivá zpráva a  zaměstnanec, sedící za počítačem a  spravující 
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firemní profily, není dostatečně zdatný, mŧţe to pověst restaurace značně poškodit. 

Taková poškozená reputace mŧţe znamenat i  konec ţivnosti. 

 Dalším negativem je problematika ochrany a  zneuţití osobních údajŧ. Zaloţit 

profil na sociální sítí je velmi snadné a  tak se mŧţe objevit i  několik dalších falešných 

profilŧ pod názvem daného podniku. Fanoušci pak mohou pod mylnou představou, ţe 

se jedná o  oficiální profil, začít takovou stránku sledovat. 

 Velmi diskutovaným tématem dnešní doby je návratnost investic vynaloţených 

do online kampaní. Neznamená to však, ţe by se peníze do podniku vŧbec nevrátily, 

znamená to, ţe se taková návratnost velmi těţko měří. Tímto aspektem se také budu 

zabývat v  následující kapitole. 

  

 1. 3. 2 Měření přínosu sociálních sítí 

 

Jak jiţ bylo zmíněno, marketing na sociálních sítích je zatím stále poměrně 

levným a  rychlým typem propagace, i  kdyţ jeho cena se neustále zvedá s  tím, jak 

počet uţivatelŧ s  tím, jak počet uţivatelŧ a  přítomnost firem na sítích roste (Verdegue, 

Vicente, Signe, Segarra-oña, 2014, str. 1614). Změřit náklady na jeho provozování by 

také nemělo být nijak obtíţné. Zaloţení vlastního profilu je většinou zdarma, platíme 

pouze za propagaci příspěvkŧ či za konkrétní online kampaň a  pochopitelně nesmíme 

zapomenout zahrnout náklady na člověka, který obstarává jeho správu. Kromě nízké 

ceny mají sociální sítě také údajně potenciál ovlivnit všechny stupně tradičního modelu 

Hierarchy of Effects od awareness aţ po purchase
 
(Needles, Thompson, 2013, str. 7). 

Jeho reálný přínos je však těţko měřitelný. 

Jak mŧţe restauratér změřit, zda mu sociální sítě reálně přinesly nové zákazníky, 

či zda se do podniku díky nim rádi vrací? A  jaké mu to přineslo konkrétní zisky 

(ROMI)? Takovou otázku si pokládá kaţdý, kdo se rozhoduje sociální média zahrnout 

do svých propagačních aktivit. V  současné době bohuţel chybí jak konkrétní metrika, 

tak samotné pochopení sociálních sítí a  jejich vlivu na následné nákupní rozhodování 

spotřebitelŧ. Rozhodnutí investovat prostředky do sociálních médií tak často není příliš 

logické a  je spíše zaloţeno na všeobecné domněnce, ţe se jedná o  dŧleţitý 

marketingový nástroj, namísto na konkrétní podloţené návratnosti investic. Je však 

moţné, ţe je to zpŧsobeno nedostatkem akademických výzkumŧ na toto téma (Duboff, 

Wilkerson, 2010, str. 34). 
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 Velmi podobné to je i  mezi provozovateli restauračních zařízení. Pro přesné 

měření efektu sociálních sítí by bylo potřeba dělat pravidelný a  kontinuální výzkum 

mezi zákazníky, coţ by pro ně mohlo být nejen nepříjemné, ale mohlo by to také 

znamenat jejich ztrátu. Jen těţko mŧţeme v  současné době změřit, zda se o  podniku 

dozvěděli skrze sociální média či od známých. Ještě obtíţnější je to s  odhadováním 

potencionálních budoucích ziskŧ. Z  tohoto hlediska je zde ještě velký prostor pro 

rozvoj. I  přesto, ţe je v  podstatě nereálné s  přesností změřit návratnost investic do 

propagace na sociálních sítích ve smyslu zjištění, kolik zákazníkŧ na jejím základě 

podnik navštívilo, je naopak přesně moţné změřit, kolik uţivatelŧ naše příspěvky 

vidělo, tzn. jaký dosah měly.  

 Organický dosah příspěvkŧ bez peněţní podpory pak konkrétně na Facebooku 

stále klesá. Pokud chce podnik, aby jeho příspěvek vidělo co nejvíce uţivatelŧ, musí na 

jeho propagaci přispět určitou finanční částkou. Její výše závisí na samotném správci 

stránky. Čím vyšší však taková částka je, tím více bude Facebook, Twitter i  Instagram 

post, fotografii, video či tweet promovat. Na všech třech sociálních sítích je pak moţné 

výsledky kampaně velmi detailně sledovat ve velmi přehledné statistické podobě, 

především pak ve formě grafŧ a  tabulek. Výhody jsou pak nesporné – cílení je naprosto 

přesné, lze si zvolit úzkou cílovou skupinu s  konkrétními zájmy, konkrétně v  oboru 

gastronomie a  stravování (Poštulka, 2013, Votruba, 2015, Vlková, 2013, str. 19-20). 

 I  přesto, ţe konkrétní metrika přímé profitability chybí, restauratéři si mohou 

vymyslet rŧzné zpŧsoby, jak alespoň částečně měřit svou úspěšnost. Jim se budu blíţe 

věnovat v  návrhové části této práce.  

 

1. 3. 3 Základní pravidla pro komunikaci podniků na sociálních sítích 

 

Zaloţení firemní stránky (profilu) je však pouhým začátkem. Dalším krokem je být 

aktivní, budovat uţivatelskou komunitu, vytvářet oboustranný dialog a  získávat si tak 

pozornost stále nových lidí. Je potřeba, aby se obsah pomalu, ale trvale šířil pomocí 

word of mouth. K  tomu nám slouţí hned několik nástrojŧ (Bednář, 2011, str. 40-41): 

 ,,Podpora a  moderování diskuze a  sdílení obsahů“ 

 ,,Placená reklama“ 

 ,,Vytváření a  udržování partnerství s  jinými subjekty, barterová propagace“ 

 ,,Aktivní podpora uživatelů a  motivace k  šíření obsahů“  
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Lze také říci, ţe tyto nástroje jsou platné pro všechny sociální sítě, na kterých lze 

svŧj podnik promovat.  

Jedním ze základních pravidel, kterým je nutné se řídit, je kontinuální a  dlouhodobá 

komunikace se zákazníky. Jednorázová kampaň mŧţe přinést okamţité, avšak jen 

krátkodobé výsledky. Neznamená to, ţe provozovatelé restaurací jsou nuceni trvale 

investovat finanční prostředky do sociálních sítí, znamená to však, ţe je potřeba 

sociálním sítím dlouhodobě věnovat čas a  pozornost. Mimo jiné to znamená, ţe by 

firma na sociálních sítích nikdy neměla mlčet. Je potřeba fanouškŧm ukázat, ţe 

restauraci záleţí na jejich názoru.  

Uvedeme si několik rozdílŧ mezi krátkodobou a  dlouhodobou komunikací na 

sociálních sítích: 

 Efekty krátkodobého pouţití (Libý, 2014, str. 23):  

 „nárazové zvýšení návštěvníků prezentace (fanoušků skupiny, uživatelů aplikace, 

následovníků profilů atd.), krátké v  čase se strmým vzestupem i  pádem“ 

 „velká míra fluktuace, tedy uživatelů, kteří se přijdou podívat, ale nezůstanou 

a  nepřinesou žádnou hodnotu“ 

 „na počátku vyšší pravděpodobnost vyvolání masového virálního šíření“ 

 Efekty dlouhodobé propagace (Libý, 2014, str. 23): 

 „spíše pozvolný nárůst návštěvníků“ 

 „stávající návštěvníci mají tendenci se vracet“ 

 „vyšší aktivita návštěvníků“ 

,,Základem úspěšné propagace obsahu je, jak bylo uvedeno výše – podpora 

a  moderování diskuze a  sdílení obsahů“ (Bednář, 2011, str. 41). Znamená to, ţe 

firemní stránku a  obsah na ní je potřeba neustále nabízet uţivatelŧm skrze podporu 

jejich vlastní komunikace. Sociální sítě fungují na jednoduchém principu – čím více 

zhlédnutí, likŧ, sharŧ, srdíček či jiných projevŧ podpory, tím spíše se bude příspěvek 

zobrazovat i  dalším uţivatelŧm. Oblíbený obsah se jednoduše rychle a  virálně šíří. 

,,Virální šíření se odehrává pomocí sdílení, hodnocení a  také komentování“ (Bednář, 

2011, str. 18), a  v  tom je potřeba uţivatele aktivně podporovat. Obsah se však 

zobrazuje pouze přátelŧm či sledujícím daného uţivatele, který příspěvek okomentoval, 

nasdílel či ,,olajkoval“.  

Na rozdíl od organického šíření informace lze obsah také uměle podpořit pomocí 

placené reklamy. Její šíření se nespoléhá pouze na kontakty uţivatelŧ, kteří náš obsah 
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jiţ zhlédli, ale mŧţe zasáhnout i  zcela nové obecenstvo. Placená reklama začíná na 

sociálních sítích postupně převaţovat.  

Komunikace na sociálních sítích má pak několik základních pravidel, které je 

vhodné dodrţovat na denní bázi (Rosenzweig, 2014): 

1) Kontrola soukromých zpráv, zaslání odpovědi 

2) Kontrola příspěvkŧ, na kterých je podnik označen, odezva 

3) Publikování jednoho příspěvku na kaţdou sociální síť 

4) Sdílení/retweet/like alespoň jednoho či dvou příspěvkŧ ze seznamu těch, které 

podnik sleduje 

5) Kontrola recenzí (na Facebooku), zaslání odpovědi 

6) Kontrola komentářŧ pod příspěvky, odezva  

Jak také zmiňuje Jim Sterne v  knize Měříme a  optimalizujeme marketing na 

sociálních sítích, pro úspěch je klíčové naslouchat konverzaci našich fanouškŧ. Dŧleţité 

je naslouchat jejich hledání, hodnocení, kritice, doporučení a  stíţnostem. Špatné 

recenze totiţ vedou ke zlepšení výrobkŧ aneb vše špatné je k  něčemu dobré. V  tomto 

ohledu pak rozhodně není od věci poţádat zákazníky o  jejich zapojení, o  vyjádření 

jejich názoru, jednoduše o  spolupráci (Sterne, 2011, str. 157-172). 

Proto, aby však podnik měl na jaké komentáře a  zprávy reagovat je potřeba, aby 

uţivatelŧm nabízel dostatečně zajímavý obsah, který uţivatele na jeho stránku přivede. 

Neaktivní profil, popřípadě takový profil, který není spravován efektivně, nemá pro 

marketing podniku ţádný přínos.  

 V  knize Simple social media: Marketing your restaurant 30 minuts a  day uvádí 

Karen Rosenzweig dvanáct témat, jichţ se mŧţe obsah publikovaných příspěvkŧ 

dotýkat (Rosenzweig, 2014): 

1) Za scénou – hosté chtějí vědět, co se děje za kuchyňskými dveřmi, tak proč je 

nevzít na malou exkurzi toho, jak kuchyně vypadá během příprav, jaké čerstvé 

suroviny dnes dovezli aj. 

2) Ingredience v  hlavní roli – nebojte se sdělit zákazníkŧm, kde nakupujete 

suroviny, zmiňte lokálního výrobce, od kterého si například mohou sami 

zákazníci nakoupit do svých domovŧ 

3) Sdílení kulinářských trendů – informujte uţivatele o  zajímavých informacích 

z  oboru gastronomie, komentujte články na téma, co bude trendy v  tomto či 

následujícím roce  
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4) Zajištění zákaznického servisu – odpovídejte na feedback ze strany hostŧ, 

poděkujte lidem za návštěvu, zeptejte se na to, jaký pokrm by v  menu uvítali, 

ukaţte, ţe vám na jejich názoru záleţí 

5) Aktuální lokální/národní události – ukaţte lidem, ţe vám nezáleţí jen na vaší 

restauraci tím, ţe zmíníte zajímavé události ve vašem okolí 

6) Informování o  změnách – dejte lidem vědět, kdyţ se mění otevírací hodiny, 

zaměstnanci, menu či cokoli dalšího tak, aby si to návštěvníci nemuseli sloţitě 

vyhledávat na vašich webových stránkách 

7) Budování vztahu – nebuďte líní strávit nějaký čas nad komentováním 

příspěvkŧ, na nichţ vaši restauraci někdo označil, komentujte nebo sdílejte 

článek, ve kterém váš podnik zmiňuje známý blogger či novinář 

8) Exkluzivní nabídky – připravte pro vaše fanoušky na Facebooku/ Twitteru/ 

Instagramu speciální nabídku či soutěţ, o  které nikdo jiný nebude vědět 

9) Kladení otázek – zapojte své fanoušky do dění tím, ţe jim budete klást otázky, 

nebojte se provést i  malý výzkum 

10)  Sdílení událostí – pomozte propagovat lokální události, kterých se sami 

zúčastníte, pozvěte své fanoušky 

11)  Buďte osobní – sdílejte se svými fanoušky zajímavé informace o  vašich 

zaměstnancích, informujte je o  tom, jaké jsou jejich i  vaše další zájmy kromě 

gastronomie 

12)  Sdílení dobrých zpráv – sdílejte s  uţivateli novinky o  oceněních, které se 

vám podařilo získat, o  zajímavých recenzích 
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2. Deskripce/ komparace jednotlivých sociálních sítí 

2. 1 Facebook 

2. 1. 1 Facebook v  číslech 

 

 V  současné době je Facebook nejpouţívanější sociální sítí na světě. Počet 

aktivních uţivatelŧ za měsíc na celém světě jiţ ke konci roku 2015 dosáhl 1,55 miliardy 

(Newsroom.fb.com, 2015), v  České republice pak 4,2  milionŧ uţivatelŧ (Slíţek, 2015). 

Na grafu níţe mŧţeme vidět ţebříček nejpopulárnějších sociálních sítí. 

 

Obr. 2 Celosvětový počet aktivních uživatelů sociálních sítí za měsíc v  milionech 

za leden 2016 

 

 

 

Zdroj: Leading social networks worldwide as of April 2016, ranked by number of active 

users (in millions). In:Statista.com [online]. 2016 [cit. 2016-05-07]. Dostupné z: 

http://www.statista.com/statistics/272014/global-social-networks-ranked-by-number-of-

users/  

 

  

http://www.statista.com/statistics/272014/global-social-networks-ranked-by-number-of-users/
http://www.statista.com/statistics/272014/global-social-networks-ranked-by-number-of-users/
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Dle serveru sproutsocial.com je na Facebooku 77 % všech ţen a  66 % muţŧ, 

rozloţení jednotlivých pohlaví je pak 55 % pro muţe a  45 % pro ţeny. Věkově 

nejpočetnější skupinou jsou lidé mezi18 a  29 lety (87 %), následovaní věkovou 

skupinou 30 – 49 (73 %), (Patterson, 2015). 

 

Obr. 3  Statistiky uživatelů Facebooku 

 

 

 

Zdroj: PATTERSON, Michael. Social Media Demographics to Inform a  Better 

Segmentation Strategy. In:Sproutsocial.com [online]. 2015 [cit. 2016-05-07]. Dostupné 

z: http://sproutsocial.com/insights/new-social-media-demographics/  

 

2. 1. 2 Základní principy fungování 

 

Facebook je jednou z  nejkomplexnějších sociálních sítí, jehoţ nástroje mohou 

být komunikačním prostředkem k  ,,propojení přítel a  známých, k  vzájemnému sdílení 

(zveřejňování) informací, fotografií, videí, zajímavých odkazů (tedy obsahu)“ 

(Kulhánková, Čamek, 2010, str. 23). Je zaměřen jak na textové tak obrazové sdělení 

např. v  rámci odkazŧ, aplikací, událostí, krátkých poznámek, delších textŧ, zvukových 

záznamŧ, či jiţ zmíněných fotografií a  videí. Základním principem je získávání přátel, 

http://sproutsocial.com/insights/new-social-media-demographics/
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se kterými je moţné sdílet velké mnoţství informací. Pro úspěch je klíčový vysoký 

počet fanouškŧ stránky a  počet přátel těch, jeţ danou stránku sledují (Janouch, 2010, 

str. 242). ,,Dostatečně velká komunita je odrazem dobře vedených profilů se zajímavým, 

a  pravidelně doplňovaným, obsahem a  hlavně komunikací s  fanoušky“ (Janouch 2010, 

str. 242). Tento znak je však typický i  pro další dvě sociální sítě.   

 

2. 1. 3 Firemní profil – základní atributy 

 

Facebook nabízí několik moţností, jak prezentovat podnik a  jak komunikovat se 

zákazníky. Optimálním a  nejčastějším zpŧsobem je vytvoření firemního profilu, tzv. 

stránky. Jedná se o  jeden ze základních pilířŧ marketingové komunikace na Facebooku. 

Na takových stránkách prezentují restaurace samy sebe. Pouze samotný provozovatel 

podniku mŧţe přidávat a  editovat obsah, ostatní uţivatelé jsou vŧči němu v  podřízené 

pozici. Dŧvodem pro její zaloţení je ,,snaha prezentovat se, sdělovat své informace, 

novinky, nabízet službu nebo produkt“ (Bednář, 2011, str. 37).   

Základem je nahrání profilové a  úvodní fotografie, kterými je většinou logo, 

interiér či exteriér podniku. Dále se pak na horní liště nabízí několik sekcí, ve kterých 

uţivatel nalezne podrobnější informace.  

První velmi dŧleţitou sekcí je tzv. ,,timeline“. Zde se po levé straně zobrazují 

základní informace ze všech podsekcí, např. počet fanouškŧ, kolik lidí jiţ podnik 

navštívilo a  označilo svoji návštěvu právě na Facebooku, zda je zrovna otevřeno, jaká 

je cenová hladina restaurace, prŧměrné hodnocení návštěvníkŧ a  další informace 

o  adrese a  kontaktech. Tyto sloupce slouţí k  rychlé orientaci na profilu. Uţivatelé tak 

mají vše na jednom místě a  nejsou nuceni stránku sloţitě prohledávat. Hlavní částí 

,,timelinu“ jsou však příspěvky, tzv. posty restaurací, o  nichţ především tato práce 

pojednává a  jimţ se budeme jiţ konkrétně věnovat v  analytické části. Další dŧleţitou 

sekcí jsou ,,Informace“, ve které uţivatel nalezne např. adresu i  se zobrazením na 

mapě, telefonní kontakt, otevírací hodiny, motto, cenový rozsah či odkaz na webové 

stránky, popř. na profil na dalších sociálních sítích.  

Mezi další sekce patří ,,Fotky“, ,Videa“, ,,Poznámky“, ,,To se mi líbí“ (ve které 

jsou obsaţené informace o  aktivitě uţivatelŧ na stránce) aj. V  rámci sekce 

s  fotografiemi mohou být umístěny jak snímky přidané samotným podnikem, tak 

obrázky uţivatelŧ, jeţ podnik na obrázku označili.  
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Speciální část ,,Hodnocení“ pak obsahuje recenze jednotlivých uţivatelŧ, kteří 

vlastní osobní profil na Facebooku a  restauraci navštívili. Kromě písemné recenze pak 

mohou podnik ohodnotit hvězdičkami v  počtu od jedné do pěti.  

Další speciální sekci, kterou si mohou provozovatelé restaurací libovolně 

nastavit je ,,Rezervace“, která uţivatelé odkáţe přímo ne webové stránky podniku, kde 

si zákazníci mohou zamluvit stŧl online přes speciální formulář. 

Na všechny typy příspěvkŧ je pak moţné reagovat tlačítkem ,,like“ = ,,líbí se 

mi“, dále tlačítkem sdílet, díky čemuţ se uţivateli post objeví na jeho vlastním profilu. 

Popřípadě je moţné příspěvek okomentovat, restaurace pak mŧţe na komentář fanouška 

reagovat jak komentářem, tak také tlačítkem ,,like“.  

Jak lze s  popisu vidět, Facebook je pro propagaci restaurací velmi vhodný. 

Kromě základních informací o  podniku na něj mŧţe provozovatel vkládat zajímavý 

obsah ať v  rámci příspěvkŧ, fotografií či videí, které se mnohou mezi uţivateli rychle 

šířit. Není tak divu, ţe dnes některé restaurace samotné webové stránky ani nevlastní 

a  vyuţívají pouze facebookový profil. Ten totiţ webové stránky dokáţe plnohodnotně 

zastoupit.  

  

2. 2 Instagram 

2. 2. 1 Instagram v  číslech 

 

 Instagram má oproti Facebooku výrazně niţší počet aktivních uţivatelŧ za 

měsíc, stav k  lednu 2016 byl 400 milionŧ (Statista.com, 2016), v  České republice se 

pak jejich počet v  roce 2015 vyšplhal na 600 000 (Podolinský, 2015). 22 % všech muţŧ 

a  29 % všech ţen je na této sociální síti aktivních (Patterson, 2015). Ţeny jsou pak 

v  České republice aktivnější neţli muţi (Podolinský, 2015). Věnujeme-li se 

nejpočetnější věkové skupině na Instagramu, s  velkým předstihem jsou na vrcholu lidé 

mezi 18 a  29 lety. 53 % všech lidí v  tomto věku má na Instagramu svŧj účet. Na 

pomyslném druhém místě je 25 % lidí mezi 30 a  49 lety (Patterson, 2015). Instagram 

tak předčil jak Facebook tak Twitter v  nejvyšším počtu mladých uţivatelŧ. 
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Obr. 4  Statistiky uživatelů Instagramu 

 

 

Zdroj: PATTERSON, Michael. Social Media Demographics to Inform a  Better 

Segmentation Strategy. In:Sproutsocial.com [online]. 2015 [cit. 2016-05-07]. Dostupné 

z: http://sproutsocial.com/insights/new-social-media-demographics/  

 

2. 2. 2 Základní principy fungování 

 

 Jak si lze přečíst na oficiálních stránkách Instagramu, jedná se o ,,zábavný 

a  originální způsob jak sdílet váš život s  vašimi přáteli skrze řadu fotografií. Zachyťte 

fotografii na svém mobilním telefonu, poté vyberte filtr a  změňte obrázek ve 

vzpomínku“ (Instagram.com, 2016). Instagram je primárně mobilní aplikací zaměřenou 

na obrazový materiál, tedy na fotografie a  v  poslední době i  na krátká, maximálně 

patnácti-sekundová videa. Jak jiţ bylo zmíněno, je určen především pro prohlíţení 

prostřednictvím mobilních telefonŧ, tabletŧ, ale jeho obsah je moţné zobrazit i  na 

pevném či přenosném počítači. Všichni uţivatelé mají své sledující, zároveň mají však 

moţnost sledovat další uţivatele. Kaţdý příspěvek mŧţe být kromě popisku označen 

tzv. ,,hashtagem“ (Tuška, 2015, str. 23). Jedná se o  slova či krátké slovní spojení, 

označená symbolem #, jeţ jsou pro danou fotografii charakteristická. Pod stejným 

,,hashtagem“ pak uţivatelé naleznou snímky na stejné či podobné téma.  

http://sproutsocial.com/insights/new-social-media-demographics/
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2. 2. 3 Firemní profil – základní atributy 

 

 Oproti Facebooku je profil na Instagramu mnohem méně komplikovaný. Kaţdý 

podnik si samozřejmě také mŧţe zvolit libovolný profilový obrázek. Na pravé straně 

pak mŧţeme vidět celkový počet příspěvkŧ, počet sledujících (kolik uţivatelŧ sleduje 

náš profil) a  počet sledovaných (kolik uţivatelŧ sledujeme my). Níţe si pak restaurace 

mŧţe zvolit své motto a  mŧţe pak také vloţit odkaz na vlastní webové stránky. 

 Profil je rozdělen do čtyř základních sekcí. První sekcí jsou všechny příspěvky 

podniku od zaloţení profilu.  V  druhé sekci nalezneme stejné příspěvky, pouze 

seřazeny chronologicky pod sebou od nejnovějšího po nejstarší. Třetí sekcí je zobrazení 

polohy podniku na mapě. V  poslední části profilu pak nalezneme fotografie od 

zákazníkŧ, jeţ podnik sami navštívili a  na fotografii jej označili.  

 Na jednotlivé příspěvky je pak moţné reagovat srdíčkem, jeţ je podobné tlačítku 

,,like“ u  Facebooku. Dále Instagram také nabízí moţnost příspěvek okomentovat. 

Poslední moţnou akcí je poslání příspěvkŧ konkrétní osobě.  

 Z  popisu sítě jasně vyplývá, ţe speciálně pro restaurace Instagram nenabízí 

ţádnou jedinečnou funkci. V  porovnání s  Facebookem je tato sociální síť zaměřena na 

mnohem uţší segment propagace pouze pomocí fotografií a  videí. I  přesto je pro 

segment stravovacích zařízení velmi vhodný a  to právě z  dŧvodu zaměření na 

obrazový materiál, který je v  gastronomii jedním z  klíčových parametrŧ. 

  

2. 3 Twitter  

2. 3. 1 Twitter v  číslech 

  

Podíváme-li se blíţe na strukturu uţivatelské základny, vidíme, ţe 24 % muţŧ 

a  21 % ţen má na této síti zaloţený profilový účet. Na Twitteru stejně jako na 

Instagramu procentuálně převaţuje věková kategorie 18-29 let. Celých 37 % populace 

v  tomto věku je na síti aktivních. Na druhém místě jsou pak lidé mezi 30 a  49 lety s  25 

% (Statista.com, 2016). Celosvětově síť vyuţívá 320 milionŧ aktivních uţivatelŧ 

měsíčně (Patterson, 2016). V  roce 2015 byl počet uţivatelŧ v  České republice okolo 

300 000 (Mediamania.tyden.cz, 2015). Je však nutné zmínit, ţe v  posledním čtvrtletí 
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roku 2015 počet aktivních uţivatelŧ Twitteru nenarostl, síť tak stagnovala (Sikupela, 

2016). 

 

Obr. 5  Statistiky uživatelů Twitteru 

 

 

Zdroj: PATTERSON, Michael. Social Media Demographics to Inform a  Better 

Segmentation Strategy. In:Sproutsocial.com [online]. 2015 [cit. 2016-05-07]. Dostupné 

z: http://sproutsocial.com/insights/new-social-media-demographics/  

 

2. 3. 2 Základní principy fungování 

 

,,Twitter je bezplatná sociální a  mikroblogovací služba, která umožňuje svým 

uživatelům posílat a  číst zprávy, jež jsou nazývány jako tweety. Tweety jsou textové 

příspěvky s  maximálním počtem 140 znaků, které se zobrazují na stránce s  profilem 

autora. Zároveň jsou doručeny lidem, kteří autora sledují a  jímž se říká followeři 

neboli odběratelé“ (Janouch, 2010, str. 257). Podniky vyuţívají tuto sociální síť 

především kvŧli tomu, ţe jsou informace na ní stručné, nejsou obtěţující a  publikování 

je velmi jednoduché. Restaurace mohou prostřednictvím tweetŧ například informovat 

o  tom, co chystají na další den, mohou ale také provádět prŧzkumy o  názorech na své 

produkty a  sluţby (Janouch, 2010, str. 258). Jeho poslání je ,,umožnit každému 

http://sproutsocial.com/insights/new-social-media-demographics/
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okamžitě a  bez bariér sdílet myšlenky a  informace“ (About.twitter.com, 2016) Stejně 

jako u  Instagramu jsou příspěvky označovány tzv. #hashtagy, díky kterým jsou 

kategorizovány dle svého zaměření. 

 

2. 3. 3 Firemní profil – základní atributy 

 

 Profil na Twitteru je stejně jako na Instagramu velmi jednoduchý a  intuitivní. 

Tak jako na dalších dvou sítích je správci stránky umoţněno zvolit profilový obrázek 

a  úvodní fotografii. Níţe je pak moţné vloţit krátký popis podniku, lokaci a  odkaz na 

webové stránky. Na horní liště vidíme celkový počet tweetŧ podniku, počet sledujících 

a  sledovaných a  nakonec ,,lajky“ neboli ,,to se mi líbí“.  

 Twitterový profil není členěn do více sekcí. Má pouze hlavní stránku, na které 

jsou chronologicky seřazeny příspěvky. Jednotlivými sekcemi bychom mohli nazvat 

pouze výše zmíněné informace na horní liště, dále pak také odkaz na vloţené fotografie 

či videa u  příspěvkŧ. Ve chvíli, kdyţ uţivatel klikne na daný údaj, vyfiltrují se pouze 

příspěvky, které například obsahují fotografii, video, nebo na které někdo reagoval 

ikonou srdce.  

 Na příspěvky je pak moţné reagovat několika zpŧsoby. Zaprvé mŧţe sledující 

tweet okomentovat, retweetnout, nebo mŧţe vyjádřit souhlas či zaujetí právě 

piktogramem srdce. Pro detailnější vysvětlení, retweet je velmi podobnou funkcí jako 

moţnost sdílení na Facebooku. Příspěvek se objeví na profilu podniku, je také moţné 

k  němu přidat komentář. Po retweetnutí mohou tento příspěvek vidět všichni naši 

followeři a  mohou na něj reagovat.  

 Z  deskripce jednoznačně vyplývá, ţe ani Twitter, podobně jako Instagram 

nenabízí pro restaurace ţádné speciální funkce.  

 

 

 



 

27 

 

3. Obsahová analýza  

3. 1 Metoda  

 

V  druhé části analytického oddílu své bakalářské práce jsem se rozhodla provést 

kvantitativní obsahovou analýzu komunikace vzorku sto praţských restaurací na třech 

sociálních sítích a  to Facebooku, Instagramu a  Twitteru. Jedná se o  vysoce 

strukturovaný a  selektivní proces, který vychází ze sociálně vědních metod měření 

a  kvantifikace. Během jeho pouţití jsou mediované obsahy zkoumány s  ohledem na 

několik vybraných znakŧ. Charakteristickým rysem této analýzy je vysoká míra 

strukturovanosti a  vysoký stupeň ověřitelnosti. Dalšími přednostmi je moţnost 

zpracovat velké mnoţství textŧ (obsahŧ), výsledky výzkumu je pak moţné podrobit 

statistickým analýzám (Shulz, Sherer, Hagen, Reifová, Končelík, 2004, str. 29-30). Pro 

grafické znázornění výsledkŧ je pak moţné pouţít tabulky, grafy či číselné hodnoty.  

   

3. 2 Kritéria pro výběr vzorku 

 

 Jak bylo jiţ zmíněno v  předchozí kapitole, jako výběrový neboli výzkumný 

soubor byla vybrána stovka restaurací, jeţ musela splňovat několik předem stanovených 

kritérií.  

1) Restaurace se musí nacházet na území města Prahy 

2) Restaurace musí být ve střední cenové kategorii (ceny mezi 150 – 500 Kč za 

hlavní chod) 

3) Restaurace musí být samostatnou jednotkou, tzn. nenachází se v  nákupním 

centru či nenáleţí k  ţádnému hotelu 

4) Příspěvky jsou v  českém či anglickém jazyce 

5) Restaurace není součástí zahraničního řetězce restaurací  

 

Jako základní soubor byly vybrány restaurace na webové stránce 

TripAdvisor.cz. Restaurace pak byly záměrně vybírány pouze na území hlavního města 

Prahy a  to z  toho dŧvodu, ţe je zde mají z  celé České republiky nejvyšší koncentraci 
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(Ppm factum, 2014, str. 20). Stejně tak sociální sítě vyuţívají v  největší míře lidé 

z  měst a  předměstí (Statista.com, 2016). 

 

3. 3 Cíle, výzkumná otázka, hypotézy 

 

Mým cílem je zanalyzovat, v  jaké míře vybraný vzorek restaurací vyuţívá sociální 

sítě, tzn. na jakých sociálních sítích mají vytvořený firemní profil, dále s  jakou 

frekvencí vydávají příspěvky a  jakých témat se tyto příspěvky týkají. V  analýze budu 

sledovat aktivitu restaurací za časové období jednoho měsíce a  to konkrétně od 1. 3. do 

31. 3. 2016.  

  

Pro svůj výzkum jsem si dále stanovila tři výzkumné otázky: 

1) Jakou sociální síť restaurace pro svou propagaci vyuţívají nejčastěji? 

2) V  jaké frekvenci (jak často) restaurace své příspěvky publikují? 

3) Jakého tématu se příspěvky nejčastěji týkají? 

  

Následně jsem stanovila následující hypotézy: 

H1: Více neţ 90 % zkoumaných restaurací vlastní facebookový profil 

H2: Méně neţ 40 % zkoumaných restaurací vlastní instagramový profil 

H3: Méně neţ 25 % zkoumaných restaurací vlastní twitterový profil 

H4: Více neţ 60 % zkoumaných restaurací vlastní pouze facebookový profil 

H5: Méně neţ 5  % zkoumaných restaurací vlastní profily na všech třech sociálních 

sítích 

H6: Nejvyšší procento zkoumaných restaurací publikuje příspěvky na všech třech 

sociálních sítích ve frekvenci 6 -10x měsíčně 

H7: Nejvíce příspěvkŧ na všech třech sociálních sítích se bude týkat poledního menu 

H8: Nejmenší počet příspěvkŧ na všech třech sítích bude na téma tipŧ na akce z  okolí 

a  informací z  oboru 
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3. 4 Kódování 

 

 Pro účely výzkumu jsem vytvořila čtyři rŧzné tabulky, do nichţ jsem 

zaznamenávala sledované proměnné. První tabulka sleduje, na jakých sociálních sítích 

mají restaurace oficiální firemní profily a  kolik příspěvkŧ měsíčně vydávají. Druhá 

tabulka se poté zabývá tématem jednotlivých příspěvkŧ, ve třetí tabulce je pak 

zaznamenána forma příspěvkŧ a  to zda jsou pouze textové nebo zda obsahují 

internetový odkaz tzv. URL, fotografie, video či událost. Poslední tabulka pak obsahuje 

informace o  komentářích pod jednotlivými příspěvky a  reakcích restaurací na takové 

komentáře na sociální síti Facebook. Zároveň je ve čtvrté tabulce zaznamenán počet 

recenzí uţivatelŧ s  počtem reakcí restaurace (komentářem či ,,lajkem“). V  rámci 

sledování reakcí podnikŧ na hodnocení uţivatelŧ mě také zajímalo, jakým zpŧsobem 

restaurace reagují na negativní recenze. Tématem mého zájmu bylo, zda restaurace na 

negativní reakce vŧbec reagují a  pokud ano, tak zda je jejich reakce neutrální ve smyslu 

pouhé omluvy, či zda aktivně nabízejí nespokojenému zákazníkovi náhradu ať uţ ve 

formě slevy, voucheru či jiné zajímavé nabídky.    

 

1) Facebook, Instagram, Twitter 

  

 Účelem proměnných je zaznamenat, zda má podnik na zmíněných třech 

restauracích zaloţen firemní profil. Kódujeme 1, jestliţe restaurace vlastní na dané 

sociální síti profil, 2  kódujeme v  opačném případě. 

 1  – ano 

 2  – ne  

 

2) Frekvence přidávání příspěvků 

 

Pro tuto proměnnou byla určena rozmezí frekvence, ve kterém restaurace během 31 

kalendářních dnŧ publikovaly na svých profilech příspěvky. V  případě twitterových 

účtŧ do proměnných nejsou počítány retweetnuté příspěvky jiných uţivatelŧ této 

sociální sítě. Takové příspěvky se totiţ nezobrazí jako vlastní posty podniku. 
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 1  –  1 –5  příspěvkŧ  

 2  – 6 –10 příspěvkŧ 

 3  – 11–15 příspěvkŧ 

 4  – 16–20 příspěvkŧ  

 5  – 21–25 příspěvkŧ 

 6  – 26–30 příspěvkŧ 

 7  – 31 a  více příspěvkŧ 

 

3) Témata 

 

Cílem těchto proměnných je zanalyzovat, jakým tématŧm se podniky ve svých 

příspěvcích věnují nejčastěji. Pokud se v  jednom příspěvku objeví několik témat 

najednou, je moţné ho kódovat vícekrát.  

1  – denní/ polední/ týdenní menu 

2  – informace o  menu, novinky 

3  – akční nabídka, slevy  

4  – informace o  zaměstnancích 

5  – nabídka práce 

6  – fungování podniku 

7  – informace o  dodavatelích 

8  – tipy na akce v  samotném podniku 

9  – tipy na akce v  okolí 

10 – informace z  oboru gastronomie 

11 – soutěţe  

12 – odkaz na články, recenze o  podniku 

13 – události/ zajímavosti 

14 – jiné 

 

Pozn.  

1) Polední/ denní/ týdenní menu – příspěvky týkající se především obědových 

krátkodobých nabídek, které přímo nabídku nebo fotografie daných pokrmŧ 

obsahují, popř. lze z  kontextu jasně vyčíst, zdali se o  takovou nabídku jedná 
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2) Informace o  menu – příspěvky obsahující fotografie pokrmŧ ze stálého menu, 

příspěvky obsahující informace o  stávající či připravované podobě menu á  la 

carte 

3) Akční nabídka, slevy – speciální nabídka zaměřená na pokrmy, časově omezená, 

mŧţe být tematicky zaměřena na specifický druh jídla (např. zvěřinové hody) 

časově (nedělní brunch), na svátky (např. Velikonoční menu), do kategorie také 

spadají cenově výhodné nabídky, popř. akční nabídky pro zákazníky k  rŧzným 

příleţitostem (Den Ţen) atd. 

4) Informace o  zaměstnancích – příspěvky zaměřující se na zaměstnance podniku 

obsahující zajímavé informace o  jejich práci, osobním ţivotě aj. lidský faktor je 

v  takových příspěvkách dominantní 

5) Nabídka práce – inzeráty obsahující nabídku práce v  dané restauraci 

6) Fungování podniku – příspěvky, které zanesou uţivatele do zákulisí podniku, 

např. do kuchyně při přípravě jídel., zároveň do této kategorie patří obecné 

informace o  fungování podniku, např. o  změně interiéru, novém vybavení, 

zvláštních omezeních, změně otevírací doby aj. 

7) Dodavatelé – příspěvky, v  nichţ se mŧţeme například dozvědět, od koho bere 

podnik maso, ryby, zeleninu, ovoce, pivo či s  kým dalším spolupracuje 

8) Akce v  podniku – tipy na akce v  podniku, jedná se o  akce spíše kulturního 

rázu, mohou být zaměřené na jídlo, ale hlavním účelem je např. soutěţ, festival 

aj., do kategorie spadají také obecná pozvání do restaurace 

9) Akce mimo podnik – tipy na události v  okolí, např. farmářské trhy, festivaly 

jídla aj. 

10)  Informace z  oboru gastronomie – jakékoli zajímavé informace týkající se 

gastronomie, zajímavé články, soutěţe, ţebříčky, podniky s  nimiţ podnik 

nespolupracuje, novinky aj. 

11)  Soutěţe – příspěvky vyhlašující soutěţ nebo výherce takové soutěţe 

12)  Odkaz na články/recenze – odkaz na články o  podniku v  médiích, do kategorie 

také spadají recenze návštěvníkŧ vyvěšené restaurací na hlavní stránce profilu, 

popř. fotografie pořízené návštěvníky, na kterých je podnik označen a  jeţ sama 

restaurace na svém profilu publikovala  
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13)  Události/zajímavosti – fotografie z  jiţ konané akce v  podniku, fotografie 

návštěvníkŧ (vyfotografované a  publikované samotným podnikem), fotografie 

z  návštěvy známých osobností či další zajímavé informace 

14)  Jiné  

 

4) Forma 

 

Cílem proměnných je určit, v  jaké formě jsou příspěvky nejčastěji publikovány. 

 

Pro Facebook platí tyto proměnné: 

1  – Text (samotný text)  

2  – URL (samotné URL/ text + URL) 

3  – Obrázek/Fotografie (samotný obrázek/ text + obrázek/ text + URL + obrázek) 

4  – Video (samotné video/ text + video) 

5  – Událost (samotná událost/ text + událost) 

 

Proměnné pro Instagram:  

1) Obrázek/Fotografie 

2) Video  

 

Proměnné pro Twitter: 

1) Text (samotný text)  

2) URL (samotné URL/ text + URL) 

3) Obrázek/Fotografie (samotný obrázek, text/ obrázek + text/ URL + obrázek) 

4) Odkaz na Facebook (samotný odkaz na FB / text + odkaz na FB) 

5) Komentář (komentář restaurace k  příspěvkŧm na jiném profilu, takový komentář 

se zobrazí na profilu restaurace jako jeho vlastní příspěvek) 
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5) Komentáře 

 

Tato proměnná se týká pouze analýzy na sociální síti Facebook. Komentáři jsou 

myšleny písemné reakce uţivatelŧ pod jednotlivými příspěvky na tzv. timelinu 

restaurace. Za komentář je povaţována přímá reakce na obsah příspěvku, Pozn. 

z  komentářŧ jsou vyloučeny odpovědi na soutěţ.  

 

6) Recenze 

 

Tato proměnná se týká pouze analýzy na sociální síti Facebook. Sledovaným 

časovým obdobím bylo 1. 1. 2016 – 31. 3. 2016. V  analýze pak ale byly brány v  potaz 

všechny negativní recenze a  to z  dŧvodu většího vzorku a  lepší ověřitelnosti dat.  

Za recenze jsou povaţována hodnocení přímo na facebookovém profilu podniku. Za 

negativní hodnocení jsou povaţována hodnocení s  1  či 2  hvězdami. Neutrální 

odpovědí na recenzi je myšlena taková reakce, kdy podnik uzná svou chybu, vyjádří 

omluvu, popř. se snaţí zjistit o  dŧvodu negativní zkušenosti zákazníka více informací. 

Proaktivními odpověďmi jsou pak myšleny pouze takové reakce, jeţ se snaţí 

zákazníkovi negativní zkušenost nahradit pomocí voucheru, slevy, pokrmu zdarma či 

jiným zpŧsobem. 
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4. Výsledky analýzy 

 

4. 1 Přítomnost podniků na jednotlivých sítích 

 

 Prvním aspektem, kterému se analýza vzorku sta praţských restaurací věnovala, 

byla jejich přítomnost na třech vybraných sociálních sítích Facebooku, Instagramu 

a  Twitteru. Z  analýzy vyšlo najevo, ţe v  celkovém počtu profilŧ vede síť Facebook. 

Celých 99 % restaurací zde vlastní profil, z  nichţ 90 % je aktivních a  9  % neaktivních. 

Za aktivní profil je povaţována stránka s  alespoň jedním příspěvkem za měsíc březen. 

Pouze 1  % restaurací pak nemá na této sociální síti ţádný profil.  

 

Graf č. 1: Profily restaurací na Facebooku 

 

 

 

Zdroj: vlastní výzkum 

 

 Oproti tomu sociální síť Instagram v  tomto ohledu za Facebookem značně 

zaostává. Ačkoli zde má firemní profil 43 % restaurací, jen 23 % takových profilŧ je 

aktivních. Více neţ polovina podnikŧ, přesně 56 %, se na této síti nevyskytuje. 
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Graf č. 2: Profily restaurací na Instagramu 

 

 

 

Zdroj: vlastní výzkum 

 

 S  počtem jak aktivních tak neaktivních profilŧ je na tom pak nejhŧře síť 

Twitter. 13 % podnikŧ zde publikovalo alespoň jeden příspěvek v  měsíci březnu, 8  % 

restaurací pak má profil zaloţen, ale nevyvíjí na něm ţádnou aktivitu. Celých 79 % 

podnikŧ pak není na Twitteru vŧbec přítomno.  

 

Graf č. 3: Profily restaurací na Twitteru 

 

 

 

Zdroj: vlastní výzkum 
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Jak bylo zmíněno v  předchozí kapitole, Facebook nabízí velké mnoţství 

moţností pro propagaci restaurace. Některé podniky ho tak v  současné době vyuţívají 

namísto samotných webových stránek. Ze vzorku zkoumaných restaurací jsou to zatím 

pouhá 2  %, ale v  tomto směru vidím budoucnost komunikace směrem k  návštěvníkŧm 

podniku. Sociální sítě a  především Facebook jsou totiţ prostředím, ve kterém lidé 

denně tráví i  několik hodin svého času. Nebylo by tak divu, kdyby restaurace přesunuly 

informace z  většinou statických webových stránek na sociální sítě, především na 

Facebook, kde pak mohou se zákazníky komunikovat v  reálném čase.  

 

Graf č. 4: Webové stránky vs. FB profil 

 

 

 

Zdroj: vlastní výzkum 

 

 Podíváme-li se blíţe na nejčastější kombinace sociálních sítích, na kterých jsou 

podniky aktivní, výsledek je naprosto jednoznačný. Celých 58 % má aktivní profil 

pouze na Facebooku. Druhou nejčastější kombinací je spojení komunikace na 

Facebooku a  Instagramu, na třetím místě se pak nachází propojení Facebooku 

a  Twitteru. Zajímavé je, ţe 9  % podnikŧ není aktivní na ţádné síti. Pouhé 1  % pak 

aktivně komunikuje pouze na Twitteru.  
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Graf č. 5: Kombinace sociálních sítí 

 

 

 

Zdroj: vlastní výzkum 

 

4. 2 Frekvence příspěvků 

  

Nyní se přesouváme k  analýze četnosti příspěvkŧ na jednotlivých sítích. 

Podíváme-li se blíţe na absolutní hodnotu počtu příspěvkŧ na všech třech sítích, 

s  nejvyšším počtem 1023 příspěvkŧ pak jednoznačně vede Facebook. Daleko za ním 

jsou je Instagram s  198 a  Twitter se 100 příspěvky. 
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Graf č. 6: Počet příspěvků na sociálních sítích celkem 

 

 

 

Zdroj: vlastní výzkum 

 

Na Facebooku více neţ třetina restaurací komunikuje velmi sporadicky 1 -5x 

měsíčně. Více neţ čtvrtina podnikŧ pak publikuje ve frekvenci 6 -10x měsíčně. Třetí 

nejpočetnější skupinou je následně frekvence 21-25 příspěvkŧ za měsíc s  12 %, 

v  těsném závěsu se pak drţí frekvence 11-15 postŧ za měsíc s  11 %.  

 

Graf č. 7: Frekvence příspěvků na Facebooku 

 

 

 

Zdroj: vlastní výzkum 
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 Situace s  četností komunikace na Instagramu je rozdílná. Nejvyšší procento 

příspěvkŧ je publikováno ve frekvenci 6 -10x měsíčně. Druhý nejvyšší počet příspěvkŧ 

se poté nachází ve skupině 1 -5  postŧ za měsíc. Více neţ čtvrtina restaurací pak 

s  uţivateli komunikuje 11-15x měsíčně.  

 

Graf č. 8: Frekvence příspěvků na Instagramu 

 

 

 

Zdroj: vlastní výzkum 

 

 V  porovnáním s  oběma předchozími sítěmi je situace na Twitteru nejhorší. 

Více neţ 60 % podnikŧ komunikuje s  uţivateli jen velmi málo. Na většině profilŧ, 

reálně na sedmi ze třinácti, byl za celý měsíc vyvěšen jen jeden či dva příspěvky.  
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Graf č. 9: Frekvence příspěvků na Twitteru 

 

 

 

Zdroj: vlastní výzkum 

 

4. 3 Rozbor příspěvků na Facebooku 

 

 Jednou z  hlavních otázek při analýze profilŧ jednotlivých restaurací byla kromě 

zjištění frekvence přidávání příspěvkŧ především témata, která směrem k  uţivatelŧm, 

svým stávajícím či potencionálním zákazníkŧm, podniky komunikují. Vyuţívají 

restaurace facebookový profil jako náhradu papírového menu? Slouţí profil ve velké 

míře jen jako virtuální nástěnka či vývěsní štít? Nebo se restaurace snaţí směrem ke 

svým fanouškŧm i  dalším návštěvníkŧm Facebooku komunikovat zajímavá témata, 

která se netýkají jen aktuálního poledního menu?  

 Jako hypotéza byla stanovena premisa, ţe nejvyšší počet příspěvkŧ bude právě 

na téma poledních, denních či týdenních menu. Tato hypotéza se ukázala jako pravdivá. 

Polední menu bylo komunikováno ve více neţ 350 příspěvcích z  celkového počtu 1023 

postŧ. Objevilo se tak ve více neţ třetině. Obecné informace o  menu či další speciální 

nabídky spojené s  pokrmy pak obsadily druhé a  třetí místo.  
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Graf č. 10: Témata příspěvků na Facebooku 

  

 

 

Zdroj: vlastní výzkum 

 

 Spíše doplňkově mě také zajímalo jaká forma postŧ je volena nejčastěji. 

Příspěvky obsahující obrázek pak jednoznačně vedou. 

 

Graf č. 11: Forma příspěvků na Facebooku 

 

 

 

Zdroj: vlastní výzkum 
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 Jak bylo jiţ několikrát zmíněno v  předchozích kapitolách, interakce 

a  konverzace se zákazníky a  fanoušky je obecně velmi dŧleţitá. Ve virtuálním 

prostřední internetu a  sociálních sítí však získává další rozměr. Pokud jsou takové 

konverzace veřejné, přečíst si je mŧţe jednoduše kdokoli. Pro efektivní komunikaci se 

zákazníky je tak klíčové, aby byly jejich připomínky, komentáře, pochvaly, ale i  kritika 

vyslyšeny.  

 První graf zobrazuje celkový počet komentářŧ pod jednotlivými příspěvky 

napříc všemi profily. Ve více neţ 108 případech reagovaly restaurace na komentáře 

pomocí tlačítka ,,like“. V  66 případech pak reagovaly formou komentáře. Neznamená 

to však, ţe restaurace reagovaly na skoro polovinu komentářŧ. Některé reakce totiţ byly 

zdvojené, tzn. ţe na jeden příspěvek podnik reagoval jak ,,lajkem“, tak i  komentářem. 

 

Graf č. 12: Komentáře pod příspěvky na Facebooku 

 

 

 

Zdroj: vlastní výzkum 

 

 Jednou z  nesporných výhod Facebooku oproti dalším dvěma sociálním sítím je 

moţnost přidávání recenzí. Přímo na profilu restaurace pak v  sekci ,,Hodnocení“ 

uţivatelé vyjadřují své pozitivní či negativní zkušenosti s  návštěvou podniku. Pro účely 

svého výzkumu jsem zvolila časové období 1 . 1 . – 31. 3 . 2016 a  to z  dŧvodu vyšší 

reprezentativnosti. Analýza ukázala, ţe stejně jako tomu bylo v  případě reakcí na 

komentáře pod příspěvky, i  u  recenzí restaurace reagovaly převáţně pomocí tlačítka 
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,,like“. Ve 115 případech pak recenzi okomentovaly. Zde platí stejný případ jako 

u  předchozího grafu, kdy restaurace v  několika případech reagovaly na jedno 

hodnocení oběma zpŧsoby. 

 I  za předpokladu, ţe by restaurace doopravdy reagovaly v  součtu na 351 

recenzí z  celkového počtu 664, takový výsledek není uspokojivý. Reakce na jakoukoli 

odezvu, ať uţ pozitivní či negativní, je v  komunikaci se zákazníky klíčová. Podnik by 

měl umět poděkovat za to, ţe si jeho zákazník vyhradil čas, aby vyjádřil pochvalu či 

kritiku, která je pravděpodobně ještě mnohem dŧleţitější. Špatně zvládnutá krizová 

komunikace mŧţe podnik přivézt ke krachu.  

 

Graf č. 13: Facebookové recenze leden - březen 

 

 

 

Zdroj: vlastní výzkum 

 

 Na dalším grafu mŧţeme sledovat, jak umí podniky zacházet právě 

s  negativním hodnocením. Z  celkem 593 záporných ohodnocení s  jednou nebo dvěma 

hvězdami restaurace odpověděly pouze v  alarmujících 54 případech. Z  toho 

proaktivních odpovědí, kdy provozovatel podniku nabídl hostu nějakou formu 

kompenzace, bylo 11.  
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Graf č. 14: Negativní recenze na FB 

 

 

 

Zdroj: vlastní výzkum 

 

4. 4 Rozbor příspěvků na Instagramu 

 

 K  zajímavé změně dochází při rozboru témat příspěvkŧ na sociální síti 

Instagram. Jak mŧţeme vidět, vysokou převahu mají namísto denních a  týdenních 

nabídek obecné informace o  menu. Podniky totiţ povětšinou publikují lákavé 

fotografie pokrmŧ na svŧj profil, které v  mnoha případech mohou být z  poledního 

menu, avšak v  textu není taková informace explicitně zmíněna. Formule ,,přijďte dnes 

na…“ nemusí nutně znamenat, ţe se jedná o  časově omezenou nabídku. Početně 

druhým nevyskytovanějším tématem pak byl vhled do fungování podniku. V  několika 

případech restaurace publikovaly zajímavé informace ze zákulisí, např. o  nakoupených 

surovinách, zpracovávání pokrmŧ atd. Podniky také často na svých profilech zveřejňují 

fotografie, které zachytili během návštěvy sami zákazníci. Tento fenomén se pak 

promítl do kategorie ,,recenze“.  
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Graf č. 15: Témata příspěvků na Instagramu 

 

 

 

Zdroj: vlastní výzkum 

 

 Jedním z  dalších faktorŧ, které jsem při analýze příspěvkŧ na Instagramu 

sledovala, byla jejich forma. Příspěvky zde mohou mít pouze dvě – fotografii či video. 

Z  prŧzkumu vyšlo, ţe podniky nejsou v  drtivé většině případŧ zvyklé na příspěvky 

v  podobě videonahrávky. Pro tento formát se rozhodly pouze ve 3  případech ze 198.  

 

Graf č. 16: Forma příspěvků na Instagramu 

 

 

 

Zdroj: vlastní výzkum 
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4. 5 Rozbor příspěvků na Twitteru 

 

 Předposlední částí rozboru profilŧ restaurací je analýza témat na Twitteru. Na 

první příčce se stejně jako v  případě instagramových postŧ umístila kategorie 

s  obecnými infromacemi o  podobě menu a  jeho jednotlivých poloţkách, zde také platí 

stejné zjištění ohledně moţnosti chybějícího explicitního vyjádření. Podniky také často 

vyuţívají Twitter pro propagaci svých speciálních nabídek v  podobě tematického menu 

či cenově akčních nabídek. Pozvánka na akce v  podniku pak byla třetím nejčastěji 

zveřejňovaným typem postŧ. 

 

Graf č. 17: Témata příspěvků na Twitteru 

 

 

 

Zdroj: vlastní výzkum 

 

 S  pouhým jednoprocentním rozdílem byly příspěvky nejčasteji ve formě odkazŧ 

na Facebook. Toto je velmi zajímavým zjištěním, jelikoţ podniky v  několika případech 

publikovaly pouze odkazy na facebookové příspěvky z  vlastního profilu na této síti. 

Chtěly tak mnohdy doplnit jen krátkou pŧvodní informaci. Příspěvky či jejich témata se 

tak často opakovala a  dublovala právě s  informacemi na Facebooku. Fotografie 

a  obrázky pak byly druhým nejfrekventovanějším formátem, ačkoli je Twitter zaměřen 

spíše na krátké textové zprávy. Samotný text se vyskytl v  pouhých 4  % případŧ.  
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Graf č. 18: Forma příspěvků na Twitteru 

 

 

 

Zdroj: vlastní výzkum 

 

4 . 6  Potvrzení/vyvrácení hypotéz 

 

Před započetím výzkumu bylo stanoveno několik výzkumných otázek, na které 

jsme si během jeho prŧběhu postupně odpověděli. Nyní se blíţe podíváme na to, které 

z  hypotéz byly potvrzeny a  které naopak vyvráceny. 

 

H1: Více než 90 % zkoumaných restaurací vlastní facebookový profil. 

Tato hypotéza byla potvrzena. Celkem 99 % restaurací vlastní facebookový 

profil, z  čehoţ 9  % je neaktivních. 

H2: Méně než 40 % zkoumaných restaurací vlastní instagramový profil 

Hypotéza nebyla potvrzena, jelikoţ profil na sociální sítí Instagram vlastní 44 % 

podnikŧ. Pokud se však podíváme na to, kolik profilŧ je aktivních, dojdeme 

k  výsledku 21 %. 

H3: Méně než 25 % zkoumaných restaurací vlastní twitterový profil 

Daný předpoklad byl potvrzen, jelikoţ celkové procento podnikŧ vlastnící profil 

na Twitteru je 21.  

H4: Více než 60% zkoumaných restaurací vlastní pouze facebookový profil 
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Hypotéza č. 4  byla vyvrácena. Pouze 58 % podnikŧ nevlastní firemní stránku 

nikde jinde neţ na síti Facebook. 

H5: Méně než 5  % zkoumaných restaurací vlastní profily na všech třech 

sociálních sítích 

Předpoklad byl potvrzen, kdyţ pouhá 3  % podnikŧ spravuje firemní profily na 

všech třech sítích. 

H6: Nejvyšší procento zkoumaných restaurací publikuje příspěvky na 

všech třech sociálních sítích ve frekvenci 6 -10x měsíčně 

Zde se na hypotézu musíme podívat ze tří rŧzných pohledŧ třech rŧzných sítí. 

Předpoklad se nám potvrdil pouze v  případě Instagramu (35 % podnikŧ 

publikuje 6 -10x měsíčně). V  případě Facebooku a  Twitteru je situace rozdílná. 

Nejvyšší procento podnikŧ zde publikuje ve frekvenci 1 -5x měsíčně. 

I  v  případě sečtení údajŧ ze všech sítí je stále nejčastější frekvencí 1 -5x 

měsíčně. 

H7: Nejvíce příspěvků na všech třech sociálních sítích se bude týkat 

poledního menu 

Tato hypotéza se potvrdila pouze v  případě sítě Facebook. Na Instagramu 

a  Twitteru byly nejčastěji publikovány obecné informace o  menu. Pokud však 

sečteme výsledky ze všech třech sítí, příspěvky na témata poledního menu jsou 

s  velkým předstihem na prvním místě.  

H8: Nejmenší počet příspěvků na všech třech sítích bude na téma tipů na 

akce z  okolí a  informací z  oboru 

Tento předpoklad se stejně jako v  předchozím případě potvrdil pouze v  rámci 

Facebooku a  po sečtení všech dat.  

 

Následně po potvrzení a  vyvrácení hypotéz jsme si mohli odpovědět na předem 

stanovené výzkumné otázky:  

1) Jakou sociální síť restaurace pro svou propagaci využívají nejčastěji? 

Restaurace v  nejvyšší míře pro svou propagaci vyuţívají Facebook. 

2)  V  jaké frekvenci (jak často) restaurace své příspěvky publikují? 

Podniky nejčastěji publikují příspěvky ve frekvenci 1 -5x týdně. 

3) Jakého tématu se příspěvky nejčastěji týkají? 

Příspěvky se nejčastěji týkají poledního menu. 
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5. Návrhová část: Jak efektivně komunikovat na sociálních 

sítích 

 

Na základě deskripce a  komparace jednotlivých sítí usuzuji, ţe pro propagaci 

restauračních zařízení je jednoznačně nejvhodnějším typem sociální sítě Facebook. 

Prvním dŧvodem je fakt, ţe má s  velkým předstihem nejvyšší počet aktivních uţivatelŧ 

za měsíc, zároveň je jejich věkové rozloţení čím dál tím více rovnoměrnější. Nejenţe 

počet uţivatelŧ stále roste, zároveň také přibývá lidí ve středním a  vyšším věku mezi 

40 – 70 lety. Nebýt na Facebooku v  podstatě znamená, ţe podnik sám sebe staví do 

konkurenční nevýhody. Facebook pak pro propagaci restaurací nabízí několik 

doplňkových funkcí jako moţnost přidávání recenzí nebo tlačítko nesměrující 

návštěvníky přímo na rezervaci stolu.  

Oproti tomu Instagram ani Twitter nenabízí podnikŧm ţádné speciální funkce. 

Vzhledem ke svému zaměření na vizuální stránku propagace ve formě fotografií a  videí 

je pak Instagram pro gastronomický sektor vhodnější neţli Twitter a  je vedle 

Facebooku vhodným a  zajímavým doplňkem. Twitter, jeţ je spíše zaměřený na rychlé 

a  krátké zprávy, je dle mého soudu vhodnější pro komunikaci skrze osobnost. Znamená 

to, ţe by pro podnik mohlo být mnohem zajímavější a  přínosnější komunikovat na této 

sociální síti například skrze svého šéfkuchaře.  

Výsledky výzkumu pak kromě zjištění, ţe Facebook jednoznačně převládá, ukázaly, 

ţe většina restaurací nedokáţe na této ani jiné síti komunikovat příliš efektivně. Prvním 

kamenem úrazu je frekvence příspěvkŧ. Zjištění, ţe nejvyšší procento restaurací 

publikuje příspěvky jedenkrát aţ pětkrát za měsíc, je velmi neuspokojivé. Jak jiţ bylo 

zmíněno několikrát v  předešlých částech práce, dlouhodobá, konzistentní a  souvislá 

komunikace je pro udrţení angaţovaných fanouškŧ velmi podstatná. I  kdyţ se mŧţe 

zdát, ţe pro přidávání příspěvkŧ kaţdý den není čas, peníze ani nápady, opak je 

pravdou. Správným postupem by měla být v  prvním kroku alokace alespoň pŧl hodiny 

denně na zkontrolování zpráv, komentářŧ, recenzí na sítích, jeţ restaurace pouţívá. 

Následně by v  ideálním případě měl správce přidat alespoň jeden zajímavý příspěvek 

na kaţdou síť, kterou vyuţívá. Na dnešního uţivatele sociálních sítí se kaţdým dnem 

valí obrovské mnoţství informací, jeţ musí nějakým zpŧsobem filtrovat. Proto pokud 

bude podnik zahálet a  bude mu připadat, ţe jeden aţ dva příspěvky týdně bohatě stačí, 

tato práce by mu měla pomoci pochopit, ţe takto bude velmi rychle zapomenut.  
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Co se týče inspirace na zajímavé posty, ani k  nim není sloţitá cesta. Kaţdý den se 

v  podniku, v  jeho kuchyni či v  jeho okolí děje mnoho zajímavých věcí, o  které by se 

podniky měly jednoduše chtít podělit. Teoretická i  praktická část této práce nabídla 

mnoho témat, na které je moţné se zaměřit, a  na jejichţ základě lze hledat inspiraci 

někdy i  v  naprosto obyčejných, ale zajímavých událostech. Smutným zjištěním pak je, 

ţe restaurace v  drtivé většině případŧ vyuţívají sociální sítě jako jakousi informační 

tabuli, v  podstatě jako online verzi svého jídelního lístku. Polední menu či novinky 

o  menu obecně jsou na vrcholu ţebříčku. V  případě, ţe je restaurace oblíbeným 

místem pro polední nabídky, není zcela od věci takové informace na svŧj profil jednou 

týdně vyvěsit. Nesmí však tvořit 90 % veškerého obsahu. Takový obsah je velmi plytký 

bez jakékoli snahy o  zapojení uţivatelŧ, bez jakékoli přidané hodnoty. Taková 

restaurace o  sobě říká, ţe nic jiného neţ polední menu neumí a  nic jiného ji ani 

nezajímá. Pravděpodobně to i  něco vypovídá o  kvalitě sluţeb daného podniku. Kromě 

zajímavého obsahu mŧţe restaurace v příspěvcích informovat o chodu podniku ve 

smyslu změny otevírací doby, mŧţe také přes sociální sítě hledat nové zaměstnance.  

 Co se týče formy příspěvkŧ, měla by se bez pochyby střídat. Někdy stačí jen 

krátký a  výstiţný text, jindy musí být doplněn fotografií, videem, pozvánkou na událost 

či odkazem na zajímavý článek. To vše zase a  znovu udrţuje uţivatele angaţované. Co 

však rozhodně není správným postupem, je kopírování přípěvkŧ na jednotlivých sítích. 

V  případě Twitteru pak vŧbec nevypadá dobře, kdyţ podnik na konec tweetu vloţí 

odkaz na post z  Facebooku. Není dŧvod odvádět uţivatele z  jedné sociální sítě na 

druhou. A  ti, jeţ by případně podnik sledovali na více sítích, by pak mohli být 

zklamáni, ţe se na všech dozví naprosto stejnou informaci.  

 Přesuneme-li se od obsahu příspěvkŧ k  reakcím na komentáře, ani zde si 

restaurace nevedly příliš dobře. Jak mŧţe podnik chtít aktivní a  angaţované uţivatele, 

kdyţ ani on sám takto nekomunikuje? Kaţdý zákazník jistě ocení, pokud si jeho 

komentáře někdo všimne a  odpoví mu. V  ideálním případě by se tak správce sociální 

sítě měl snaţit reagovat na většinu komentářŧ pod příspěvky. Stejné je to pak 

s  reakcemi na recenze. V  případě, ţe si dá zákazník práci a  napíše hodnocení, ať uţ 

pozitivní či negativní, měl by být vyslyšen. Měl by se dozvědět, ţe podniku na jeho 

názoru záleţí a  ţe se například na základě jeho připomínky bude snaţit něco vylepšit. 

Z  analýzy také vyplynulo, ţe v  několika málo případech restaurace poskytly jako 

náhradu za pochybení nějakou formu kompenzace. Rozhodně to neznamená, ţe by 
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restaurace měly za kaţdou negativní recenzi nabízet náhradu. Ve finále by takový 

přístup mohl vyústit v  záměrné zneuţívání této dobré vŧle a  psaní negativních recenzí 

i  v  případě, ţe hodnotíci restauraci vŧbec nenavštívil. Podnik by měl vţdy pečlivě 

zváţit, zda si je daného pochybení vědom, zda si popřípadě návštěvu nespokojeného 

zákazníka vybavuje a  zda dle jeho uváţení bylo pochybení tak závaţné, ţe si zákazník 

takovou kompenzaci zaslouţí. Je však dŧleţité, aby restaurace na recenze alespoň 

nějakým zpŧsobem reagovaly. Ačkoli mŧţe být hodnocení pouze formou hvězd, nikoli 

komentářŧ, pro správné fungování podniku je naprosto klíčové, aby se dozvěděl, v  čem 

a  kde dělá chyby. Jen díky zpětné vazbě od návštěvníkŧ mŧţe chyby napravit. 

 Poslednám tématem, kterému se v  návrhové části chci věnovat je návratnost 

investic. Jak jsem jiţ zmiňovala v  předešlé kapitole na toto téma, konkrétní metrika, 

která by pomohla změřit, kolik lidí navšítivilo podnik na základě komunikace na sítích, 

neexistuje. Majitel či provozovatel si však mŧţe vymysle několik zajímavých 

a  interaktivních zpŧsobŧ, jakými se mŧţe alespoň částečně dozvědět, zda mají jeho 

příspěvky nějaký dosah. Jednou z  moţností tak je nabídka speciálních kuponŧ, které si 

zákazníci před návštěvou restaurace musí stáhnout. Kromě kuponŧ je moţné vytvořit 

slevový kód či heslo, který se mohou dozvědět buď pouze fanoušci podniku, nebo 

i  široká veřejnost. Po příchodu do podniku je pak moţné konkrétně změřit, kolik lidí 

přišlo na základě kampaně. Dokonce je moţné i  přesně vypočítat návratnost investice, 

samozřejmě po odečtení všech nákladŧ zahrnujících mimo jiné výdaje vynaloţené na 

kampaň či poskytnutou slevu. 
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Závěr 

Ve své práci jsem se věnovala fenoménu vyuţití sociálních sítí Facebook, 

Instagram a  Twitter v  marketingu restauračních zařízení, jelikoţ sociální sítě stále větší 

měrou zasahují nejen do kaţdodenního ţivota člověka, ale i  do byznysu nejrŧznějších 

podnikŧ. V  teoretické části jsem tak ukotvila teorii sociálních sítí, popsala jsem, na 

jakých principech jsou zaloţeny a  jakými prvky jsou charakterizovány. Následně jsem 

se krátce věnovala teorii stravovacích sluţeb, gastronomii, jejím čtyřem P  a  rŧzným 

formám stravovacích sluţeb. V  této části práce jsem následně definovala tradiční typ 

restauračních zařízení, kterému jsem se později v  analytické části věnovala.  

Tato dvě témata jsem následně spojila v  jedno, kdyţ jsem se zaměřila na 

konkrétní popis vyuţití sítí v  tomto odvětví. Zdŧraznila jsem pozitiva a  příleţitosti, 

které mohou podniku nabídnout, jimiţ je například moţnost ovlivňování reputace, 

přesné cílení, oboustranná komunikace či nízké ceny. Zároveň jsem se ale zaměřila i  na 

stinné stránky tohoto typu propagace například v  podobě obtíţné měřitelnosti 

návratnosti investic či zneuţití osobních dat. Zajímalo mě také, jak je moţné měřit 

návratnost investic do takto vynaloţených prostředkŧ. Z  předchozí kapitoly jiţ jasně 

vyplynulo, ţe přesná návratnost investic je v  tomto případě měřitelná jen velmi obtíţně. 

V  poslední kapitole teoretické části jsem nastínila základní pravidla, jimiţ by se měly 

podniky při spravování firemních účtŧ obecně řídit, tzn. komunikovat se svými 

fanoušky na dlouhodobé bázi, reagovat na jejich podněty a  především nabízet zajímavý 

obsah.  

Jedním z  cílŧ této práce byla deskripce a  komparace třech sociálních sítí 

Facebook, Instagram a  Twitter. Na jejich základě jsem došla k  závěru, ţe jednoznačně 

nejvhodnější sítí pro propagaci restaurací je Facebook a  to nejen z  dŧvodu nejsilnější 

uţivatelské základny, ale také z  hlediska demografického rozloţení a  především 

z  dŧvodu nejkomplexnější podoby profilu, která dokáţe plně zastoupit funkci 

webových stránek.  

Díky kvantitativní obsahové analýze bylo následně zjištěno, ţe daný fenomén 

není mezi zkoumanými restauracemi příliš rozšířen, navíc nejsou restaurace ve většině 

případŧ schopny svŧj účet spravovat efektivně. Celých 99 % restaurací sice na 

Facebooku vlastní oficiální profil, z  čehoţ 90 % je aktivních, vyuţívají ho však spíše 

jako online jídelní lístek. Svým uţivatelŧm nedokáţou ve velké míře nabídnout 

zajímavý obsah. Ke stejným výsledkŧm jsem došla i  při analýze sociální sítě Instagram 
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a  Twitter, kdy pouhých 23 % podnikŧ v  případě Instagramu a  13 % v  případě 

Twitteru spravuje aktivní profil. Zde příspěvky obsahovaly ve většině případŧ 

informace o  menu jako takovém.  

Na základě jednoho hlavních cílŧ práce jsem na konci celé práce navrhla několik 

základních krokŧ k  efektivní komunikaci na sociálních sítích například v  podobě 

alternativní moţnosti měření návratnosti investic či ideální frekvenci komunikace.  

Sociální sítě skýtají nepřeberné mnoţství moţností, jak komunikovat se svými 

zákazníky. Neustále jsou rozvíjeny nové a nové formy online komunikace. Kromě 

těchto třech sítí, jimţ jsem se v práci věnovala, se začíná rozvíjet spoustu dalších 

platform, které by do budoucna mohly podnikŧm nabídnout ještě zajímavější příleţitosti 

pro propagaci. Mohou jimi být například mobilní aplikace vytvořené samotným 

podnikem, Snapchat, jehoţ smysl spočívá s posílání fotografií a videí, které jsou ihned 

po zhlédnutí smazány, nebo Periscope, jeţ je zaloţen na ţivém vysílání. To vše se však 

ukáţe v následujících letech. V tomto ohledu a také v ohledu měření návratnosti 

investic nechávám prostor pro další akademické práce a výzkumy.  
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Summary 

 In this work I was occupied with the topic of social sites Facebook, Instagram 

and Twitter and their use in restaurant marketing, because social sites interfere in our 

everyday life increasingly and they become major part of marketing in a lot of 

companies. In the first part of my work, I described the theory of social sites, on which 

principles they are based and which elements characterize them. Afterwards I shortly 

covered the theory of catering services, gastronomy, its 4 P and various forms of 

catering services. In this part of the work I described traditional restaurant, I 

subsequently wanted to focus on in analytic part. 

 Later I connected these two topics, when I focused on concrete use of social sites 

in this sector. I emphasized positives and opportunities, which sites can offer to 

restaurants, for example the possibility of reputation influencing, narrow targeting, low 

price or two-way communication. I also highlighted negatives, for example difficult 

ROMI measurement or misuse of personal data. I was also wondering if it is possible to 

measure return on investment. The result was that the measurement is very difficult and 

almost impossible. In the last part of theoretical part I described basic rules, which 

restaurants should follow during social sites administration, i. e. communication on 

long-term basis, reacting on fans comments and reviews and adding interesting content. 

 One of the aim of this work was description and comparison of all three social 

sites. According to the analysis I concluded that the most convenient site for restaurant 

marketing is Facebook, not only because of the biggest user base, but also because of 

wide demographic layout and because of the most complex profile, which can fully 

replace websites. 

 Thanks to quantitative content analysis it was found out that phenomenon is not 

spread amongst restaurants so widely, restaurants are also not able to communicate very 

effectively in most cases. 90% owe active profile on Facebook, but they use it mostly as 

online menu and they are not able to offer interesting content for their fans. The same 

result was in the cases of next two social sites, when only 23% restaurants administer 

active profile on Instagram and 13 % on Twitter. Most of the posts and tweets were also 

about menu as such. 

 On the basis of my main goal, at the end of the work I suggested several basic 

steps to effective communication on social sites, for example alternative possibilities of 

ROMI measurement or ideal communication frequency. 
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Přílohy 

Příloha č. 1: Seznam zkoumaných restaurací (tabulka) 

Název Restaurace 

Etnosvět Pizzeria Cerreto Taverna Toscana 

BadJeff´s  Barbecue Nuance Restaurant Engawa Sushi Bar 

Atelier Red & Wine Joy Burger Pepe Lopez 

Art & Food Had Platina Restaurant Restaurant Café u  Týna 

U  Kroka Jo´s  Bar a  restaurant The Pub Praha 1  (síť 
restaurací) 

Il Palazzo Bastion Prague Restaurant Hlávkův Dvůr 

La bottega bistroteka Délice restaurant Ristorante Prosecco 

Ristorante Rugantino Divine bistronomy twist 
restaurant 

Oliva Nera 

Agave restaurant White Horse Mesy Restaurant 

GamberoRosso Bibimbap Korea Asian Temple 

Indian Jewel Kitchen Ramen Bar Avantgarde Restaurant 
a  Café 

Pizzeria Kmotra Barbar Restaurant Terasa T -Anker 

Hergetova Cihelna Café u  Zrcadla NOI restaurant 

Ristorante Carmelita Seriál Burgers Hanil 

Como restaurant a  café Smíchovský radniční sklípek Plevel Krymská 

Blue wagon Švejk restaurant u  Karla Las Adelitas (Malé náměstí) 

Restaurant Nostalgie Nejen bistro Restaurace Tbilisi 

Al Asador Triton Restaurant Yam Yam Vyšehrad 

Bílá kráva Terasa U  Prince Babiččina Zahrada 

Phill´s  twenty7 Hostaria Manú Risto a  Lounge 

La Veranda U  Emmy Destinnové Restaurant Mirellie 

U  Bulínů Fish and Chips 21 Dlouhá St. Il Gusto 

Klášterní šenk Restaurant Café Bar Noodles Letem světem 

Samurai restaurant Monarch Gastrobar Kolkovna Celnice 

Restaurant Argument Stejkárná Dejvice In loco (Rybná) 

Restaurant Suterén U  Balbínů Vidličky a  nože 

Oliva by Amandine Restaurace Open Jáma restaurant 

Lokál Dlouhá Restaurace na Kopci Potrefená Husa (Národní) 

Bruxx Restaurant Story Á  Table! 

Café Savoy Meze Lemon Leaf 

Restaurace Kastrol Café de Paris Red Pif 

Mistral Café Dock House Nota bene 

Sansho Dish bistro Kofein restaurant 

Bresto   

 

 

Pozn. Vzhledem k velikosti kódovacích tabulek byly všechny vloženy pouze do 

systému 


