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Abstrakt 

Cílem práce je zmapovat fenomén módních blogů coby specifický publicistický formát 
a analyzovat jejich vliv na čtenáře, a to ve vztahu k tištěným módním magazínům. 
V teoretické části práce popisuje vývoj online médií od vzniku webu, a to i v souvislosti 
s generačním vývojem. Zaměřuje se na generaci Ypsilon a její vztah k online médiím. 
Dále charakterizuje internetová média a internetovou žurnalistiku a její současné trendy. 
V další části se práce zaměřuje na obecnou definici a historii blogů, jejich srovnání 
se standardy klasické žurnalistiky a dále na samotný fenomén módních blogů. Módní 
blogy jsou vnímány jako součást moderní vizuální kultury a jejich vývoj je s vizuální 
kulturou a jejími trendy propojen. Kromě toho práce zkoumá módní blogy i jako projev 
celospolečenských trendů kulturního narcismu a individualismu. Vliv a význam blogů 
je porovnán vzhledem k tištěným módním magazínům. Praktická část zkoumá 
prostřednictvím kvantitativního výzkumu postoje čtenářům k obsahu módních blogů, 
kvalitě jeho textových a obrazových složek a porovnává je s postoji k tištěným módním 
magazínům. Hlavním zjištěním je, že většina probandů navštěvuje módní blogy nejvíce 
za účelem inspirace módními trendy, avšak téměř stejně je pro ně důležitá i obrazová 
složka blogů. Ani v případě blogů, ani v případě tištěných módních magazínů není pro 
čtenáře nejdůležitější složkou text. 

Abstract 

The main focus of the thesis is to describe the phenomenon of fashion blogs as a 
specific style of online writing and to analyse its influence on readers in relation to 
printed fashion magazines. The theoretic part describes an evolution of online media 
since the beginnings of Web, also in the context of generational change. It focuses on 
the Generation Y and its relation to online media. Furthermore, it describes internet 
media and internet journalism and their current tendencies. The next part defines blogs 
in general and contains a brief history of the phenomenon, their comparison with 
traditional journalistic values and finally on fashion blogs themselves. Fashion blogs are 
perceived as a part of modern visual culture, which is closely connected to the evolution 
of fashion blogs, and as a sign of societal trends of narcissism and individualism. The 
thesis compares the influence and the meaning of fashion blogs in comparison with 



 

printed fashion magazines. The analytical part uses a quantitative research and analyses 
the readers’ view on both fashion blogs and the printed fashion magazines. It focuses on 
the readers’ perception of the fashion blog content, especially text and image, and 
compares it with the perception of fashion magazines. Collected data show that the 
majority of readers uses fashion blogs as a source of style inspiration but nice pictures 
are almost of the same importance. According to the data, text is not the main purpose 
of reading neither fashion blogs nor fashion magazines. 
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Úvod 

Volba tématu „Módní blogy jako specifický publicistický žánr a jejich vliv na čtenáře“ 
vyústila z autorčina dlouhodobého zájmu jak o módu tak o literární činnost, které se na 
módních blozích spojují. Protože sama na vlastním módním blogu publikovala, utvořila 
si domněnku o tom, co čtenáři na blogu preferují. Z této domněnky vychází hlavní 
hypotéza práce – čtenáři dávají na módních blozích přednost obrazovému materiálu 
před textovým. 

Práce se věnuje tématům týkajících se módních blogů – charakteristikou módních 
blogů, jejich čtenářů, souvisejících trendů vizuální kultury a kulturního narcismu a 
v neposlední řadě vlivem módních blogů na čtenáře – tedy zda a z jakého důvodu 
čtenáři preferují módní blogy před módními magazíny. Téma módních blogů je 
poměrně nové a zatím ne dostatečně zmapované akademickým výzkumem. Tato práce 
by proto měla sloužit jako úvodní sonda do problematiky a některá specifická témata – 
vizuální kultura a narcismus ve spojitosti s módním blogováním – jsou rozvedena 
podrobněji. 

Teoretická část čerpá kromě odborné literatury také z několika zahraničních 
diplomových prací a jedné kvalitní české bakalářské práce na téma módní blogy. 
V teoretické části je zahrnuta definice nových médií, definice internetové žurnalistiky a 
zdroje umožňující potvrdit nebo vyvrátit domněnku, zda se blogy a módní blogy 
konkrétně řadí mezi formáty internetové publicistiky, která tvoří spolu se 
zpravodajstvím hlavní žurnalistické odvětví. 

Praktická část, provedená pomocí kvantitativního výzkumu čtenářských preferencí, si 
klade za cíl pokrýt témata, která dosud nebyla dostatečně vystavena odbornému 
zkoumání. Praktická část zodpovídá otázky, zda čtenáři preferují módní blogy před 
módními magazíny, zda a v jaké kvalitě je pro čtenáře na módním blogu důležitý text, a 
zda jsou pro ně důležitější další aspekty módních blogů, jako jsou obrazový materiál, 
fotografie, či autorova osobnost. 

V praktické části bylo provedeno kvantitativní šetření na vzorku 105 probandů. Cílem 
bylo zodpovědět dvě výzkumné otázky: 1) Za jakým účelem respondenti módní blogy 
navštěvují? 2) Dávají respondenti přednost online médiím před tradičními tištěnými 
magazíny? V rámci výzkumu byly stanoveny 3 hypotézy: 1) Čtenáři budou módní blogy 
navštěvovat nejvíce za účelem sledování obrazového obsahu. 2) Pouze menšina čtenářů 
bude navštěvovat módní blogy za účelem čtení textů. 3) Čtenáři budou hodnotit obsah 
(textový a obrazový) módních magazínů jako obecně kvalitnější než obsah módních 
blogů. 
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Oproti předem vypsaným tezím poskytuje práce větší prostor obecné charakteristice a 
významu blogů a dále fenoménům vizuální kultury a kulturního narcismu. Autorka 
předpokládá, že uvedení módních blogů do kontextu kulturního a sociálního umožní 
hlubší pochopení popularity módních blogů mezi čtenáři a jejich významu. Oproti tezím 
také v konečné verzi nejsou zahrnuty názory autorů módních magazínů, jelikož nikdo 
z kontaktovaných autorů nebyl ochoten na výzkumu spolupracovat. I přesto práce došla 
k zajímavým závěrům, která rozšiřují dosavadní povědomí o módních blozích a 
podněcují k dalšímu zkoumání. 



  

3 

1 Vývoj online médií od vzniku webu 

1.1 Nová média a jejich uživatelé 

Přesně vymezit termín „nová média“ je téměř nemožné. Důvodem je rychlý 
technologický vývoj i neustálá proměna toho, co si pod pojmem nová média můžeme 
představit. Tato kapitola se pokouší nová média co možná nejlépe vymezit a také 
charakterizovat jejich typické publikum. 

1.1.1 Představení nových médií 

Abychom porozuměli vlivu a významu módních blogů, respektive blogů obecně, je 
nutné definovat prostředí, ve kterém blogy a jiná moderní publicistická média vznikají. 
Toto prostředí nejčastěji nazýváme nová média. Nová média se logicky od těch starších, 
tradičních, nějak odlišují. Jak je ale definovat? Miloš Čermák uvádí, že v každém 
období naší historie byla a budou nějaká média nová a nějaká starší. Když byl 
vynalezen knihtisk, byly i noviny médiem novým, dnes je již označujeme jako 
„tradiční“.1 Definovat nová média je tudíž čím dál složitější – technologický pokrok se 
zrychluje, samotná nová média se neustále vyvíjejí a spolu s tím se vyvíjí i jejich 
definice. „Jeden si pod tímto termínem může představit pouze internet, jiný digitální 
televizi, nový způsob vyobrazování lidského těla, virtuální realitu, počítačovou hru, 
nebo blog.“2 (překlad vlastní) 

Nová média se často ztotožňují s pojmem digitální média. Charakteristickou vlastností 
digitálních médií je proces zaznamenávání, ukládání a distribuce informací pomocí 
digitálního binárního kódu. Vložené informace nebo data se v nich převádějí  do čísel a 
tato čísla lze pak online, pomocí digitálních disků nebo paměťových uložišť uschovávat, 
případně přenášet a opět dekódovat do podoby textu, grafu, nahrávky, videa či obrazu. 
Digitální média se tímto procesem převedení dat do čísel liší od tradičních analogových, 
která všechna vložená data převádějí do jiných fyzických objektů. 3  

Bailey Socha a Barbara Eber-Schmid tvrdí, že pokud budeme vycházet z názoru, že 
nová média jsou všechna ta, která se objevila naposledy, pak do této kategorie spadají 
média vytvořená v prostředí internetu a také multimediální technologie, které podporují 
současně text, zvuk i obraz a umožňují i prolínání těchto forem4 (transmedialita5). 

                                                

 

1 ČERMÁK, Miloš. Nová média. Úvod a stručná historie. In: OSVALDOVÁ, Barbora - TEJKALOVÁ, Alice: 
Žurnalistika v informační společnosti: digitalizace a internetizace žurnalistiky. Praha: Karolinum, 2009, s. 7. 
2 LISTER, Martin. New media: a critical introduction. 2nd ed. New York, N.Y.: Routledge, 2009, s. 12. 
3 Tamtéž s. 16 
4 SOCHA, Bailey a Barbara EBER-SCHMID. What Is New Media: Defining New Media Isn't Easy. [online] In: New 
Media Institute. 2014 [cit. 2016-04-09]. 
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I když nelze nová média jednoznačně kategorizovat, můžeme se alespoň pokusit 
definovat znaky nebo vlastnosti, které je odlišují od médií původních. Novost nových 
médií spočívá zejména v novém způsobu, jak odrážejí okolní svět, například 
prostřednictvím multimediálních interaktivních obrazovek nebo virtuální reality. 
Nabízejí také novou formu konzumace mediálního obsahu, nové žánry a formy textu a 
nové způsoby zábavy a v neposlední řadě vytvářejí jiný vztah se svými uživateli (pojem 
uživatelé je také typický pro nová média a odlišuje se od pojmu publikum, které je 
typické pro analogová neinteraktivní média).6 

Důležitým znakem nových médií je dostupnost obsahu tzv. na vyžádání (on demand) 7, 
který může být téměř kdykoli a kdekoli zobrazen na digitálním zařízením. Kromě 
dostupnosti je dalším důležitým aspektem nových médií i možnost podílet se na 
vytváření a publikování mediálního obsahu, tedy takzvaná participace nebo 
interaktivita.8 

 

1.1.2 Generace Ypsilon 

Významnými konzumenty nových médií jsou lidé narození přibližně od konce 
sedmdesátých do poloviny devadesátých let minulého století. Americká společnost pro 
výzkum veřejného mínění Pew Research Center označuje tuto generaci pojmy generace 
Ypsilon nebo generace mileniálů9, Ghazaleh Khodaded ji označuje jako generaci 
WeMe, internetovou generace nebo tzv. digital natives (digitálně rodilí).10 Digitálně 
rodilí proto, že se v průběhu dětství a dospívání přirozeně adaptují na používání 
digitálních technologií a nemusejí se jako předchozí generace těmto technologiím učit. 
Internet a sociální sítě jsou jejich přirozeným teritoriem a proto je oproti generacím 
starším využívají častěji a elegantněji. 81% mileniálů má svůj profil na Facebooku. 
Mediánový počet jejich facebookových přátel je 250, oproti mediánovému počtu 98 a 
200 přátel předchozích dvou generací.11 

Generace Ypsilon přirozeně využívá nové technologie k sebeprezentaci, komunikaci i 
k navazování soukromých vztahů. Technologie jí také umožňují „smazávat zeměpisné 
hranice“12 a jejím charakteristickým rysem generace se stává. Její příslušníci s oblibou 
                                                                                                                                          

 

5 LISTER, Martin. New media: a critical introduction. 2nd ed. New York, N.Y.: Routledge, 2009, s. 9. 
6 Tamtéž, s. 12. 
7 SOCHA, Bailey a Barbara EBER-SCHMID. What Is New Media: Defining New Media Isn't Easy. [online] In: New 
Media Institute. 2014 [cit. 2016-04-09]. 
8 LISTER, Martin. New media: A Critical Introduction. 2nd ed. New York, N.Y.: Routledge, 2009, s. 9-11. 
9 Tamtéž. 
10 KHODADED, Ghazaleh. Fashionfever. Borås, 2010, s. 11. 
11 Pew Internet Research Center: Millennials in Adulthood: Detached from Instituions, Networked with Friends. 
[online], March 7, 2014, [cit. 2016-04-22]. 
12 KHODADED, Ghazaleh. Fashionfever. Borås, 2010, s. 11. 
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sdílejí informace na sociálních sítích, kde jsou ve spojení s velkou částí světa. I přes 
„světovost“ a nové možnosti navazování vztahů je však generace Ypsilon 
charakteristická určitou mírou individualismu, v krajním případě až narcismu (vizte 
kapitolu 3.2.1) a kvalita života společně se sebevyjádřením jsou její zásadní životní 
hodnoty.13 

Výzkum společnosti Pew Research Center uvádí, že příslušníci generace Ypsilon jsou 
„relativně odpoutaní od organizované politiky a víry, spojovaní sociálními médii, 
zatížení dluhem, nedůvěřiví k lidem, nespěchají do manželství – a jsou optimističtí 
ohledně budoucnosti.“14 (vizte obrázek Obr. 1-1) 

Obr. 1-1 Politická a církevní nezávislost generace Ypsilon 

 

zdroj: Pew Research Center 

 

1.2 Internetová média 

Nástup internetových médií je úzce spjatý s vznikem dnes běžně známé služby zvané 
web.15 Web byl vynalezen v roce 1989 počítačovým inženýrem Timem Berners-Lee ve 
švýcarské výzkumné stanici CERN. Samotný internet v té době existoval již přibližně 
dvacet let, byl však využíván pouze úzkou skupinou vědců, programátorů a lidí 

                                                

 

13 KHODADED, Ghazaleh. Fashionfever. Borås, 2010, s. 11. 
14 Pew Internet Research Center: Millennials in Adulthood: Detached from Instituions, Networked with Friends. 
[online], March 7, 2014, [cit. 2016-04-22]. 
15 Zkrácenina anglického pojmu World Wide Web. 
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zajímajících se o nové formy komunikace. Také podporoval pouze textové protokoly 
typu email.16 Trvalo ještě další čtyři roky, než se internet a web rozšířily mezi širokou 
veřejnost – v roce 1993 byl spuštěn prohlížeč Mosaic a Berners-Lee umožnil po dohodě 
s CERN jeho užití bez licenčního poplatku široké veřejnosti. 17  

V běžné řeči se často smazává rozdíl mezi pojmy internet a web, přesněji však internet 
označuje síťové propojení fyzických objektů, nejčastěji počítačů, zatímco web je služba, 
která v tomto prostředí funguje a umožňuje existenci webových stránek. 18 Je ale 
intuitivní, že webové služby by bez internetu nemohly fungovat, proto se média vzniklá 
v prostředí webu nazývají jak webovými tak internetovými, případně online médii. 
V této práci se nejčastěji užívá pojem internetová média a s nimi spojená internetová 
žurnalistika. 

1.2.1 Jak definovat internetovou žurnalistiku 

Praktická encyklopedie žurnalistiky a marketingové komunikace definuje žurnalistiku 
jako „novinářské povolání i produkt této činnosti, který obsahuje informace o aktuálním 
dění ve společnosti a názorech na toto dění.“19 Tradiční žurnalistika zahrnuje 
zpravodajství, tedy složku informativní, a publicistiku, složku subjektivní, zahrnující 
názor a vysvětlení faktů předložených ve zpravodajství. Nová média však smazávají 
tento tradiční pohled na žurnalistiku a je to dáno částečně také tím, že nové technologie 
umožňují jinou formu publikování obsahu, než je zvyklostí na stránkách novin. 

Neexistuje jednotný názor na to, co vše ještě patří mezi internetovou žurnalistiku. 
Aktivity internetové žurnalistiky se někdy prolínají s aktivitami blogů a amatérských 
žurnalistů.20 Vojtěch Bednář souhrnně označuje internetová žurnalistická média jako 
média internetové publicistiky. Moderní internetová publicistická média pak definuje 
jako „servery, které jsou profesionální, májí nějakou redakční strukturu a jejich 
provozování je alespoň z části vedeno snahou o dosažení zisku.“21 

 

1.2.2 Žurnalistické standardy 

Jak pro tradiční žurnalistiku, tak pro jakékoliv internetové médium, které má 
žurnalistikou nazývat, je stěžejní profesionalita. Podle Rebeccy Blood by měla 
                                                

 

16 RETTBERG, Jill Walker. Blogging. Malden, MA: Polity, 2008. S. 23. 
17 History of the Web. [online]. In: World Wide Web Foundation. [cit. 2016-03-26]. 
18 BEDNÁŘ, Vojtěch. Internetová publicistika. Praha: Grada, 2011. Žurnalistika a komunikace. s. 37. 
19 OSVALDOVÁ, Barbora a Jan HALADA. Praktická encyklopedie žurnalistiky a marketingové komunikace. Praha: 
Libri, 2007, s. 244. 
20 ŠMÍD, Milan. Žurnalistika v informační společnosti: Internetizace a digitalizace žurnalistiky: úvodní explorační 
studie k tématu internetová žurnalistika [online]. Praha: Fakulta sociálních věd UK, 2006 [cit. 2016-04-24]. S. 9. 
21 BEDNÁŘ, Vojtěch. Internetová publicistika. Vyd. 1. Praha: Grada, 2011. S. 55. 



  

7 

žurnalistická činnost striktně lpět na dodržování zavedených pravidel a standardů22, 
podle Bednáře jsou důležité tradiční žurnalistické postupy včetně pevně stanovené 
formy.23  

Stanovené zásady zavazují žurnalistu poskytovat nezaujaté, dobře vyvážené, objektivní 
zpravodajství a své výroky podložit fakty z uznávaných, seriózních zdrojů.24 
Žurnalistika dbá na rozlišení fakt od osobních názorů. 25 

Forma výrazně odlišuje žurnalistický text od jiného druhu textu. Žurnalistická story 
začíná vždy čelem (lead) a snaží se odpovědět na 6 základních žurnalistických otázek: 
KDO, CO, KDY, KDE, v rozšířené verzi na JAK a PROČ.26 

Aktuálnost je podstatou žurnalistiky. Žurnalista dodržuje stanovené termíny a reportuje 
o událostech bezprostředně po tom, co k nim dochází. Z podstaty žurnalistiky, již 
definuje  zachycování aktuálních událostí, totiž žurnalistické texty velmi rychle 
stárnou.27 

 

1.2.3 Specifika internetové žurnalistiky 

Milan Šmíd ve své úvodní studii k tématu charakterizuje internetovou žurnalistiku třemi 
vlastnostmi: hypertextualitou, multimedialitou a interaktivitou.28 

Hypertextualita: Technologie hypertextu umožňuje, „aby jakákoliv část textu byla 
současně odkazem na jinou část jiného textu.“29 V žurnalistické praxi hypertext 
umožňuje odkazování na primární či doplňkové zdroje. Hypertext rovněž umožňuje 
archivaci materiálu, které lze pomocí hypertextových odkazů později zpětně dohledat. 

Multimedialita: Umožňuje předání informací současně prostřednictvím textového, 
zvukového i obrazového formátu. Online zpráva se tak dá rozčlenit do více datových 

                                                

 

22 BLOOD, Rebecca. Weblogs and Journalism: Do They Connect? [online]. In: Nieman Reports. Fall 2003 [cit. 2016-
04-01]. 
23 BEDNÁŘ, Vojtěch. Internetová publicistika. Vyd. 1. Praha: Grada, 2011. S. 193. 
24 YOUNG, Ryan. Blogging vs. Journalism: Identifying the Fundamental Differences. [online] In: KOMARKETING. 
Sep 11, 2014 [cit. 2016-04-06]. 
25 Syndikát novinářů České republiky. Etický kodex. [online] [cit.2016-04-06]. 
26 OSVALDOVÁ, Barbora a Jan HALADA. Praktická encyklopedie žurnalistiky a marketingové komunikace. Praha: 
Libri, 2007, s.239. 
27 YOUNG, Ryan. Blogging vs. Journalism: Identifying the Fundamental Differences. [online] In: KOMARKETING 
Sep 11, 2014 [cit. 2016-04-06]. 
28 ŠMÍD, Milan. Žurnalistika v informační společnosti: Internetizace a digitalizace žurnalistiky: úvodní explorační 
studie k tématu internetová žurnalistika [online]. Praha: Fakulta sociálních věd UK, 2006 [cit. 2016-04-24]. S.10–11. 
29 BEDNÁŘ, Vojtěch. Internetová publicistika. Vyd. 1. Praha: Grada, 2011. S. 40. 
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souborů, „čímž žurnalistické sdělení zvyšuje svoji dokumentační hodnotu a 
věrohodnost.“30 

Interaktivita: Čtenář má jednak možnost zvolit si druh i pořadí webových stránek, 
které bude navštěvovat, komentovat články a zapojovat se do diskuzí, ale také 
personalizovat svůj prohlížeč a software. Podle Čermáka je to „jako, kdyby existovaly 
noviny, ve kterých by bylo jen to, co vás zajímá a co aktuálně potřebujete vědět.“31 

Kromě tří výše popsaných znaků odlišuje internetovou žurnalistiku od té tradiční  i 
bezprostřednost její produkce. Má možnost s minimálním zpožděním reagovat na 
aktuální události, a protože její produkty nejsou závislé na tiskárnách a distribuci do 
stánků a obchodů, mohou se ke svým příjemcům také dostat mnohem rychleji. Možnost 
bezprostředně reagovat na události se často také připisuje blogům, jež však podle 
mnohých odborníků mezi žurnalistická média nepatří. 

 

                                                

 

30 ŠMÍD, Milan. Žurnalistika v informační společnosti: Internetizace a digitalizace žurnalistiky: úvodní explorační 
studie k tématu internetová žurnalistika [online]. Praha: Fakulta sociálních věd UK, 2006 [cit. 2016-04-24]. S.10. 
31 ČERMÁK, Miloš. Nová média. Úvod a stručná historie. In: OSVALDOVÁ, Barbora - TEJKALOVÁ, Alice: 
Žurnalistika v informační společnosti: digitalizace a internetizace žurnalistiky. Praha: Karolinum, 2009, s. 36. 
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2 Blogy 

Blogy jsou samostatným žánrem, umožňujícím osobní publikaci. Jejich provoz je díky 
zavedeným blogovacím platformám velmi jednoduchý – blog lze bezplatně zřídit a 
pomocí přednastavených šablon jej jednoduše spravovat a publikovat na něm vlastní 
obsah. Mnoho blogů je zdrojem zajímavého a originálního materiálu. Blogy se většinou 
neřadí mezi žurnalistické žánry, protože nedodržují uznávané žurnalistické standardy. 

Některým blogerům však nelze upřít schopnost upozorňovat na zajímavá aktuální 
společenská témata a poskytovat jejich interpretaci.32 Jiné blogy lze naopak vidět pouze 
jako internetový deník jejich autora a obraz jejich individuality, jehož význam je třeba 
hodnotit z jiného než žurnalistického hlediska. 

2.1 Definice a historie blogů 

Pojem blog poprvé použil Peter Merholz v roce 1999. Rozhodl se zkrátit původní pojem 
weblog a vyslovovat jej jako „we blog“ (my blogujeme) nebo jen blog, uvedl tehdy na 
svém blogu PeterMe.33 Slovník Oxford Dictionaries zařadil blog do svých hesel v roce 
2002 a definuje jej jako “pravidelně obnovovanou webovou stránku, typicky 
provozovanou jednotlivcem nebo malou skupinou lidí, která je psána neformálně nebo v 
konverzačním stylu.” 34 (překlad vlastní) 

Typickým znakem blogu je podle Jill Walker Rettberg, autorky knihy Blogging, 
obrácené chronologické pořadí příspěvků. Zahrnuje ho i ve své definici: „Weblog je 
často obnovovaná webová stránka sestávající z datovaných záznamů uspořádaných do 
obráceného chronologického pořadí, tak aby se nejnovější příspěvek zobrazoval jako 
první.”35 (překlad vlastní) I podle Rebeccy Blood toto obrácené chronologické pořadí 
příspěvků definuje, zda se webová stránka stává blogem nebo nikoliv.36  

První blogy, vznikající od 90. minulého století, se poněkud odlišovaly od toho, co si 

dnes pod pojmem blog můžeme představit. Byly statické a neaktualizované. „Zatímco 

od dnešních blogů očekáváme, že budou pravidelně aktualizovány – jejich hlavním 

identifikačním znakem je vskutku častá aktualizace a to, že obsah nezůstává stejný – 

                                                

 

32 BLOOD, Rebecca. Weblogs and Journalism: Do They Connect? [online]. In: Nieman Reports. Fall 2003 [cit. 2016-
04-01]. 
33 RETTBERG, Jill Walker. Blogging. Malden, MA: Polity, 2008. S. 26. 
34 Blog. [online]. In: Oxford Dictionaries. Oxford University Press [cit. 2016-04-01]. 
35 RETTBERG, Jill Walker. Blogging. Malden, MA: Polity, 2008. S. 19. 
36 BLOOD, Rebecca. Weblogs and Journalism: Do They Connect? [online]. In: Nieman Reports. (Fall 2003) [cit. 
2016-04-01]. 
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nejranější webové stránky byly vytvořeny jako neměnný produkt.“ 37 (překlad vlastní) 

Blogy byly od počátku vedeny jako osobní aktivita, které se však mohli věnovat pouze 

ti nadšenci, kteří byli schopni obsah blogu samostatně naprogramovat. Až do konce 90. 

let neexistoval žádný program, který by umožnil jednoduché a standardizované vkládání 

obsahu. K vůbec prvním blogerům patřil například Justin Hall38, jež svůj blog od 

počátku osobně kódoval v jazyce HTML. Jeho blog Justin’s Links stále existuje, a to 

v téměř nezměněné podobě. 

Původní funkcí blogů bylo spíše odkazovat na zajímavé informace a stránky. Blogy 

obsahovaly autorův komentovaný výběr odkazů, někdy spolu s myšlenkami a esejemi. 

Kolem roku 1999 získalo blogování díky jednoduchým blogovacím systémům (Pitas, 

Blogger, LiveJournal aj.) na masové popularitě.39 Například systém Blogger, 

vynalezený firmou Pyra Labs v roce 1999 a později odkoupený Googlem40, umožnil 

vkládání textu do předem přednastavených šablon a podle Rebeccy Blood tím přispěl 

k částečné přeměně blogů na formu osobních deníků. „Blogy vždy obsahovaly mix 

odkazů, komentářů a osobních poznámek, zatímco v éře následované vznikem Bloggeru, 

se čím dál větší část blogů vyhýbala komplexnímu pohledu na web ve prospěch jakéhosi 

deníku obsahujícího krátké osobní příspěvky,“ píše Blood a dodává: „Se vznikem 

nového typu blogů se zrodil také kult osobnosti.“ 41 (překlad vlastní) 

Osobní diáře zůstaly nejrozšířenější formou blogů dodnes. I Praktická encyklopedie 

žurnalistiky a marketingové komunikace definuje činnost blogování ve smyslu 

vytváření osobních deníků: „Blogování je vedení deníkových zápisků na www stránce. 

… Autoři do blogů zapisují spíše postřehy z každodenního života, úvahy a komentáře k 

aktuálnímu dění, často doplňované o zajímavé www stránky.”42 Software Blogger se 

udržel mezi nejoblíbenějšími blogovacími platformami a dnes celosvětově hostuje 

                                                

 

37 RETTBERG, Jill Walker. Blogging. Malden, MA: Polity, 2008. S. 22–23. 
38 Tamtéž, s. 23. 
39 BLOOD, Rebecca. Weblogs: A History and Perspective. [online]. In: Rebecca’s Pocket. September 7, 2000 [cit. 
2016-04-01] 
40 ČERMÁK, Miloš. ČERMÁK, Miloš. Nová média. Úvod a stručná historie. In: OSVALDOVÁ, Barbora - 
TEJKALOVÁ, Alice: Žurnalistika v informační společnosti: digitalizace a internetizace žurnalistiky. Praha: 
Karolinum, 2009, s. 34. 
41 BLOOD, Rebecca. Weblogs: A History and Perspective. [online]. In: Rebecca’s Pocket. September 7, 2000 [cit. 
2016-04-01] 
42 OSVALDOVÁ, Barbora a Jan HALADA. Praktická encyklopedie žurnalistiky a marketingové komunikace. Praha: 
Libri, 2007, s.33. 
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přibližně 1,2 % všech webových stránek. Nejpoužívanější software Wordpress pak 

umožňuje publikaci  26,4 % stránek.43 

2.2 Dělení blogů 

Kromě blogů psaných formou online diářů začaly později vznikat např. firemní nebo 
mediální blogy. Mediální blogy obohacují obsah webů vedených tradičními médii, 
svými postřehy a komentáři na ně přispívají osobnosti z odborné i laické veřejnosti. Své 
vlastní blogy mají některá zavedená zpravodajská média, včetně časopisu Respekt, 
serveru iDnes.cz, Lidovky.cz nebo Deník.cz.44 

Firemní blogy pomáhají firmě nebo organizaci budovat důvěrný vztah se zákazníky. 
Např. ve Spojených státech věří podle statistiky radám a doporučením uvedeným na 
blozích až 81 % zákazníků.45 I firemní blogy vznikající pod jménem organizace jsou 
vytvářeny v osobním duchu – buď jednotlivcem nebo malou skupinou lidí. „Velké 
firmy, jako je Microsoft nebo Google, vyzývají své zaměstnance, aby vedli svůj vlastní 
blog, kde budou psát o svých odborných zájmech.“46 (překlad vlastní) 

Eddy Hood vymezil v roce 2013 ve svém článku pro Ignitespot.com činnost blogerů 
podle toho, jakým způsobem se blogování věnují. Rozdělil je do následujících 
kategorií:47 

• Koníčkář (The Hobbyist) – bloguje pro zábavu, obsah je osobního charakteru, z 
blogování mu neplyne příjem. 

• Částečný profesionál (The Part-time Professional) – využívá blog pouze jako 
svůj doplňkový příjem. 

• Bloger na plný úvazek (The Full-time Professional) – blogování je pro něj 
plnohodnotná práce. 

• Firemní bloger (The Corporate) – přibližně 8% blogerů bloguje na částečný 
nebo plný úvazek pro organizaci, ve které jsou zaměstnaní. 

• Podnikatel (The Entrepreneur) – bloguje, aby podpořil vlastní podnikání nebo 
firmu. 

                                                

 

43 SARIC, Marko. Blogger Vs WordPress Comparison: Which One Should I Use? [online]. In: HowToMakeMyBlog. 
April 26, 2016 [cit. 2016-05-03]. 
44 ČERMÁK, Miloš. Nová média. Úvod a stručná historie. In: OSVALDOVÁ, Barbora - TEJKALOVÁ, Alice: 
Žurnalistika v informační společnosti: digitalizace a internetizace žurnalistiky. Praha: Karolinum, 2009, s. 37-38. 
45 Top Blogging Statistics: 45 Reasons to Blog. [online]. In: Writtent.com. March 8, 2016 [cit. 2016-05-07]. 
46 RETTBERG, Jill Walker. Blogging. Malden, MA: Polity, 2008. S. 141-142. 
47 HOOD, Eddy. The #1 Small Business Marketing Idea. [online]. In: Ignitespot.com. August 7, 2013 [cit. 2016-04-
19]. 
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Kristina Šemberová pak blogy dělí podle obsahu na: 

• Warblogy, které referují o dění z válečných zón. 

• Corporate neboli firemní blogy jsou vytvářeny za účelem zlepšení vztahů se 
zákazníky. 

• Tematické blogy tvořené na určité konkrétní téma, např. vaření, móda, 
technologické novinky. 

• Fotoblogy obsahují pouze fotografie s krátkým popiskem. 

• Videoblogy obsahují videa. 

• Mediální blogy neboli watchblogy sledují a komentují činnost médií. 

• Mikroblogy obsahují příspěvky o maximální délce 140 znaků, např. Twitter. 48 

 

 

2.3 Vlastnosti blogů 

Některé charakteristické vlastnosti blogů vyplývají už z jejich definice – mimo jiné 
častá aktualizace nebo chronologické pořadí příspěvků. Rettbergová zdůrazňuje, že 
stěžejními určujícími vlastnostmi blog je zejména jejich častá aktualizace, spolu se 
stručností publikovaných příspěvků a osobitým tónem.49 Osobitost, potažmo osobnost 
autora, je jedním z nejdůležitějších prvků každého blogu. Většina autorů přidává na svůj 
blog krátký medailonek o sobě, spolu s odkazem na další sociální platformy, kde je 
možné jej sledovat. I Levinson uvádí osobitost jako jednu z klíčových vlastností 
kvalitního blogu. „Bloger by měl být výraznou osobností vzbuzující ve čtenáři pocit, že 
ho zná. Tímto způsobem v jeho očích nabývá důvěru, která běžným médiím může 
chybět.“50 Jasná rozpoznatelnost autorovy identity tak odlišuje blogy od tradičních 
médií, kde si čtenáři identity tvůrců často nejsou vědomi. 

Dalšími vlastnostmi kvalitního blogu jsou podle Levinsona užitečnost, čitelnost, vzhled 
a publicistický styl. Jazyk blogu by měl být lehce neformální, autentický, tak aby 
upoutal čtenáře, a pokud možno také stručný a výstižný. I přes neformálnost jazyka by 
se měl autor vyvarovat chyb v textu. Blog by měl být přehledný, dobře čitelný, 

                                                

 

48 ŠEMBEROVÁ, Kristina. Není blog jako blog. In: OSVALDOVÁ, Barbora - TEJKALOVÁ, Alice: Žurnalistika v 
informační společnosti: digitalizace a internetizace žurnalistiky. Praha: Karolinum, 2009. S. 165. 
49 RETTBERG, Jill Walker. Blogging. Malden, MA: Polity, 2008. S. 21. 
50 LEVINSON, Jay Conrad. Guerilla marketing. Brno: Computer Press, 2009. In: KISIĆ, Sandra. Blog jako 
marketingový nástroj. Praha, 2015. s. 18. 
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umožňující snadnou orientaci. Informace, které čtenář získává by měly být zajímavé a 
užitečné.51  

Charakteristikou blogů je také kontinuita. Příspěvky jsou na blog přidávány postupně, 
na každý z nich lze odkazovat samostatně, ale dohromady pak z odstupu tvoří 
rozsáhlejší příběh. „Čtenář blogu nemůže vědět kdy, a zda vůbec, bude blog 
dokončen.”52 (překlad vlastní) 

 

2.4 Srovnání blogů s klasickou žurnalistikou 

Blogy poskytují svobodu v publikaci jakéhokoliv textu, jež může i nemusí nést kvality 
žurnalistického produktu. Odborníci, včetně Čermáka, Bednáře nebo Blood, neřadí 
obecně blogy, stejně jako sociální sítě, mezi média internetové žurnalistiky. „Sám blog 
není žádnou novou žurnalistickou formou ani žánrem. … Blogy se staly ohromným 
fenoménem a módou proto, že naplnily odvěké potřeby lidí: vyjádřit svůj názor, slyšet 
nebo číst názor ostatních, komunikovat, diskutovat.“53 

Již v kapitole 1.2.2 byly zmíněny požadavky na vysokou profesionalitu žurnalistiky a na 
kvalitu a formu jejích produktů. Měl-li být bloger považován za tvůrce žurnalistického 
obsahu, musel by tyto vysoké standardy dodržovat. „…dosavadní zkušenosti ukazují, že 
pokud tyto amatérské aktivity mají mít trvalejší charakter, a pokud mají získat 
významnější ohlas u internetového publika, musejí se de facto profesionalizovat, tj. 
přijmout metody práce, které používá žurnalistika.”54 

Blogy je tedy nutné posuzovat individuálně. Podle Bednáře patří do internetového 
žurnalismu blogy, jejichž autoři si publikační činností na blogu vydělávají a považují se 
v tomto oboru za profesionály.55 Rebecca Blood tvrdí, že žurnalistickou činnost, plně 
nebo alespoň částečně, mohou vykonávat tyto blogy:  

a) Blogy psané žurnalisty. 
b) Blogy psané profesionály o svém profesním odvětví. 
c) Blogy psané jednotlivci z místa významné události. 

                                                

 

51 LEVINSON, Jay Conrad. Guerilla marketing. Brno: Computer Press, 2009. In: KISIĆ, Sandra. Blog jako 
marketingový nástroj. Praha, 2015. s. 18. 
52 RETTBERG, Jill Walker. Blogging. Malden, MA: Polity, 2008. S. 111.  
53 ČERMÁK, Miloš. Nová média. Úvod a stručná historie. In: OSVALDOVÁ, Barbora - TEJKALOVÁ, Alice: 
Žurnalistika v informační společnosti: digitalizace a internetizace žurnalistiky. Praha: Karolinum, 2009, s. 36. 
54 ŠMÍD, Milan. Žurnalistika v informační společnosti: Internetizace a digitalizace žurnalistiky: úvodní explorační 
studie k tématu internetová žurnalistika [online]. Praha: Fakulta sociálních věd UK, 2006 [cit. 2016-04-24]. S.12. 
55 BEDNÁŘ, Vojtěch. Internetová publicistika. Vyd. 1. Praha: Grada, 2011. S. 56. 
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d) Blogy, které odkazují primárně na zprávy o aktuálním dění. 56 

Blood dále tvrdí: „Weblogy, které zaznamenávají vzpomínky, plánují svatby nebo 
organizují pracovní skupiny nemohou být klasifikovány jako žurnalismus v žádném 
případě.“57 (překlad vlastní) 

Ani většina blogerů se za žurnalisty nepovažuje. Ale to, že blogy souhrnně nespadají do 
kategorie žurnalistických médií neznamená, že jako prostředky komunikace nemají na 
samotnou žurnalistiku žádný vliv. Blogy a jejich autoři mají schopnost pružně a rychle 
upozorňovat na zajímavá témata, odrážet to, co lidi zajímá, poskytovat interpretační 
rámec a prostor k diskuzi.  

 

2.5 Význam blogů 

Blogy ovlivňují jak čtenáře z laické veřejnosti, tak také samotné novináře a odbornou 
veřejnost. Žurnalisté využívají blogy pro zjištění veřejného mínění, mohou si zde ověřit 
témata, o kterých by chtěli psát.58 Drezner přiznává, že „nejlepších pět nebo deset blogů 
může fungovat jako přehledná statistika pro novináře.“59 Blogy mají také možnost 
upozorňovat na témata, která by jinak mohla být přehlížet. Blood nazývá blogy 
„zúčastněnými médii“ 60, jejichž činnost je sice od žurnalistiky odlišná, někdy však 
potenciálně stejně důležitá. Kvalitní blogy podle ní poskytují užitečné informace, jsou 
schopné reagovat na aktuální události a poskytovat kvalitní obrazový a textový materiál. 

Učitelé, lidé vzdělaní v určitém oboru, nebo podnikatelé vidí blogy jako prostředek 
sdílení vědomostí, a jednotlivci jako prostředek sebevyjádření či sebepoznání.61 „Pro 
současnou generaci jsou blogeři celebritou na dosah, žijí podobné životy, řeší stejné 
problémy a zajímají se o cílově blízká témata. Navíc jsou schopni je osobitým stylem 
sdílet a komunikovat se svými fanoušky, což umožňuje rozvoj velmi silného vztahu 
fanoušků ke konkrétním blogerům a jejich prezentovanému obsahu.“62 

Výhoda blogů, oproti tradičním médiím spočívá ve faktu, že jejich autoři často píší o 
tématech, která čtenáře zajímají, což je často spojeno s úzkou specializací blogu. 

                                                

 

56 BLOOD, Rebecca. Weblogs and Journalism: Do They Connect? [online] In: Nieman Reports. Fall 2003 [cit. 2016-
04-01]. 
57 Tamtéž. 
58 Tamtéž. 
59 DREZNER, Daniel W. The Power And Politics of Blogs. [online]. July 2004 [cit.2016-04-01], s. 18. 
60 BLOOD, Rebecca. Weblogs and Journalism: Do They Connect? [online] In: Nieman Reports. Fall 2003 [cit. 2016-
04-01]. 
61 HERRING, Susan, Lois Ann SCHEIDT, Sabrina BONUS a Elijah WRIGHT. Bridging the Gap: A Genre Analysis 
of Weblogs. Los Alamitos, Calif.: IEEE Computer Society, 2004, s 1. 
62 VOLF, Petr. Ústní sdělení. In: KISIĆ, Sandra. Blog jako marketingový nástroj. Praha, 2015. s. 61. 
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3 Módní blogy 

Problematika módních blogů je doposud v akademické literatuře zachycena minimálně. 
Většina publikací se zabývá blogy obecně, či blogy jinak tematicky zaměřenými než je 
právě móda. Oblíbeným tématy v akademické sféře je například politika či aktuální 
události. „Tato témata jsou v žebříčku společenských a kulturních zvyklostí chápána 
jako ,ušlechtilá‘, na rozdíl od módy považované za triviální a nehodnou akademického 
zkoumání.“ 63 

Módní blogy jsou většinově spojovány s módou a jsou spíše považovány za obchodní 
komoditu a nástroj módního marketingu. Většina výzkumů se proto zaměřuje na 
potenciál blogu jako marketingového nástroje. Ačkoliv mají módní blogy 
neoddiskutovatelný obchodní a marketingový potenciál, jsou zdrojem publikace 
obrazového a textového materiálu, který se liší od obsahu v tištěných módních 
magazínech. Módní blogy také nesou specifický význam jak pro své autory tak pro 
čtenáře, a to nejen co se týče inspirace módními trendy.  

3.1 Definice módních blogů 

Módní blogy jsou primárně zaměřené na prezentaci oděvů, doplňků a obuvi, často také 
prezentují módu celebrit, události spojené s módou, jako jsou módní přehlídky a týdny 
módy, nebo tzv. „street style“ neboli módu ulice.64 Ghazaleh Khodaded definuje módní 
blog jako „…blog (internetový deník) vedený osobou zajímající se o módu a 
nakupování, která si vybrala psát o vysněném oblečení, trendech a novinkách v módním 
světě.“65 Je třeba říci, že v současnosti se tyto blogy kromě módy často zabývají také 
kosmetikou, cestováním nebo životním stylem obecně. 

Módním blogem můžeme nazývat jak blogy osobní, tak např. blogy vedené za účelem 
podpory konkrétní módní značky nebo módního návrháře. Tyto blogy povětšinou 
vytváří jedna nebo několik málo osob ve snaze navázat bližší, osobní vztah se 
zákazníky. I tyto blogy jsou vedeny v osobním tónu.66 Módní blogy se často stávají 
zdrojem informací o aktuálních trendech a inspirací pro své čtenáře. Častá aktualizace 
obsahu typická pro blogy tak dobře vystihuje proměnlivost módního odvětví s jeho 
sezónní změnou trendů. 

                                                

 

63 ROCAMORA, Agnès. Personal Fashion Blogs: Screens and Mirrors in Digital Self-portraits. In: Fashion Theory. 
2011, 15(4), s 409. 
64 GUZELIS, Gediminas. Characterising Successful Fashion Blogs and Their Evaluation Metrics. Saarbrücken: 
Lambert Academic Publishing, 2010, s 18. 
65 KHODADED, Ghazaleh. Fashionfever. Borås, 2010, s. 1. 
66 RETTBERG, Jill Walker. Blogging. Malden, MA: Polity, 2008. S. 141. 
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Kristin Hanssen dělí módní na těchto pět kategorií: 

1. Blogy zaměřené na módní novinky přináší aktuální přehlídkové módní trendy. 
2. Blogy zaměřené na módu ulice, jejichž autoři fotografují inspirativně oblečené 

běžné lidi přímo na ulici. 
3. Blogy osobního stylu prezentují autorův osobní styl prostřednictvím fotografií, 

na kterých je vyobrazen. 
4. Party blogy, jejichž obsah je zaměřen na módní styl návštěvníků večerních a 

nočních akcí. 
5. Blogy zaměřené na pánský styl jsou mezi módními blogy v menšině. 

Příkladem blogu o pánské módě je například Pravý gentleman Pavla Králíčka, 
částečně také blog Aj laf fešn o pánské a dámské módě. 67 

Nejrozšířenější druh módních blogů, blogy osobního stylu, definujeme nejčastěji jako 
stránky na nichž jejich autoři zveřejňují fotografie dokumentující vlastní módní styl.68 
Módní blogy zaměřené čistě na módu a styl však postupně mizí, protože jejich autoři 
čím dál častěji píší a jiných aspektech svého života než jen o módě a stylu. První módní 
blogy, ve světě vznikající kolem roku 200269 tak byly proti těm současným mnohem 
úžeji specializované. S tím, jak se autoři blogů kromě módy stále více zaměřují na 
kosmetiku, cestování, kulturu a jiná témata životního stylu, se částečně smazávají 
hranice původního pojmu „módní blog“. 70  

 

3.2 Vliv kultury módních blogů na jejich čtenáře 

Původním smyslem blogů, bylo podle Hubínkové a Hradeckého, narušit původní roli 
módy jako elitářské komodity a inspirovat módní trendy takzvaně zdola, z ulice.71 

Jedním z nejstarších a nejúspěšnějších módních blogů je blog The Sartorialist založený 
v roce 2005 fotografem Scottem Schumanem.72 Blog zaměřený na módu ulice je velmi 
úzce specializován, obsahuje až na drobné popisky výhradně obrazový obsah a ve 
stejném formátu, v jakém začal, funguje i v současnosti. Autor nechává módu 

                                                

 

67 HANSSEN Kirstin, NITZSCHE Felicia. Fashion Blogs. Zwolle, Nizozemsko: dʼjonge Hond, 2010. S. 5. In: 
KISIĆ, Sandra. Blog jako marketingový nástroj. Praha, 2015. S. 14. 
68 ROCAMORA, Agnès. Personal Fashion Blogs: Screens and Mirrors in Digital Self-portraits. In: Fashion Theory. 
2011, 15(4), s 407. 
69 KHODADED, Ghazaleh. Fashionfever. Borås, 2010. S. 1. 
70 LITCHFIELD, Romy. Blogged. An Insight into the Future of Fashion Blogging. [online] [cit.2016-04-10]. S. 13. „ 
71 HUBÍNKOVÁ, Anna a Martin HRADECKÝ. Proč (ne)milovat české módní blogy. In: Elle. Říjen 2013. S. 41 
72 SCHUMAN, Scott. The Sartorialist. [online]. ©2005-2016 [cit. 2016-04-17]. 
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promlouvat skrze fotografie a podle svých slov se snaží vytvářet dialog mezi světem 
módy a jejím užitím v běžném životě.73 

Většina módních blogů (včetně těch českých) se však takto úzce nespecializuje. Jejich 
obsah tvoří spíše kombinace textu, obrazů nebo fotografií, grafické úpravy stránky, 
odkazů na jiné zdroje a autorovy osobnosti.74 Autorova osobnost je pro čtenáře módních 
blogů nejméně stejně tak důležitá jako pro čtenáře blogů obecně. Autorovy myšlenky a 
postoje týkající se módy jsou podle Khodaded75 jedním z dvou nejdůležitějších důvodů, 
proč čtenáři módní blogy navštěvují. Ve výzkumné části své diplomové části shrnuje: 
„Všichni respondenti se domnívali, že dva nejzajímavější aspekty módních blogů byly 
‚outfit dne‘ spolu s myšlenkami a názory ostatních lidí ohledně módy.“ 76 (překlad 
vlastní) 

3.2.1 Narcismus a individualismus 

„Ve společnosti jež se děsí stáří a smrti, stárnutí se stává terorem pro ty, kteří se bojí 
závislosti a jejichž sebevědomí pramení z obdivu vyhrazeného mladí, kráse, slávě nebo 
šarmu.“77 (překlad vlastní) 

Takto popsal psycholog Christopher Lasch americkou společnost na konci 70. let, ale 
tyto rysy přetrvaly až do dnešní společnosti.  

Popularita módních blogů velmi dobře odráží charakter doby, jejímž rysem se stal kult 
osobnosti, mládí a dokonalosti. Podle Lasche je soudobá kultura charakteristická 
strachem ze stáří a smrti, změněným vztahem k minulosti a budoucnosti, fascinací 
celebritami, strachem ze soutěžení, ztrátou hravosti a zhoršujícím se vztahem mezi 
mužem a ženou.78 Jeho teorie kulturního narcismu popisuje odklon od tradičních 
společenských hodnot, jakými jsou rodina a společenství, k individualismu a s ním 
spojeným strachem ze stáří, fascinací celebritami a vlastní osobou stojící ve středu 
zájmu.  

Laschův předchůdce, Alexis de Toqueville, napsal ve své knize Democracy in America, 
že individualismus je typický pro demokratické společnosti, ve kterých jsou sociální 
podmínky rovnoprávné a kde lidé již nezávisí na sobě navzájem jako ve společnostech 
aristokratických.79 Peter Marin tvrdí, že novodobý člen společnosti je již čistě zaměřen 

                                                

 

73 SCHUMAN, Scott. The Sartorialist. [online]. ©2005-2016 [cit. 2016-04-17]. 
74 RETTBERG, Jill Walker. Blogging. Malden, MA: Polity, 2008. S. 4. 
75 KHODADED, Ghazaleh. Fashionfever. Borås, 2010. S. 22. 
76 Tamtéž. 
77 LASCH, Christopher. The culture of narcissism: American life in an age of diminishing expectations. New York: 
Norton, 1979. S. 87. 
78 Tamtéž, 
79 TOCQUEVILLE, Alexis de. Democracy in America. New York, NY: Library of America, 2009. S. 120. 
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sám na sebe a vlastní přežití vidí jako jediné možné dobro.80 Laschova i Marinova teorie 
vyšly knižně během 70. let minulého století, přesto jsou její znaky snadno aplikovatelné 
i na současnou společenskou situaci, ve které je individualismus stále přítomný. Módní 
blogy velmi dobře propojují kult osobnosti a zálibu v celebritách, s autorským 
individualismem a prvky narcismu. 

Individualismus je koncept spjatý i se současnou generací Ypsilon (Vizte kapitolu 
1.1.2). Příslušníci této generace jsou relativně odtrženi od politických a církevních 
organizací81, vnímají sami sebe v první řadě jako individuality a jejich hlavním cílem se 
stává vlastní životní naplnění. Důležitou součástí jejich života je zaměření se na vlastní 
osobnost a oddělování se od masové populace.  I přesto si však váží přátelství, jako 
jedné z nejdůležitějších priorit.82 

3.2.1.1 Módní blogy jsou jako osobní zrcadlo autora 

Agnès Rocamora tvrdí, že módní blogy tvoří jakési zrcadlo, z jehož obrazu je autor 
schopen potvrdit svoji vlastní identitu a určit svoji hodnotu.83 Právě zde je nejvíce 
patrný individualismus a fascinace celebritami zmiňované Laschem. Blogování podle 
Litchfield „poskytuje svobodu a možnost být viděn z osobního a unikátního hlediska.“84  

Popularita módních blogů je výrazně spjata s osobností jejich autora. Bloger se pro 
mnohé ze čtenářů stává jakousi celebritou. Záměrem módního blogera bývá umožnit 
svým čtenářům, aby se s ním ztotožnili a získali k němu důvěru, čehož dosahuje 
prostřednictvím osobního a často aktualizovaného obsahu.85 Ve srovnání s módními 
magazíny je osoba tvůrce blogu hmatatelnější a opravdovější. Jak píše Rocamora, 
módní blogy zobrazující autorův portrét, navozují pocit intimity.86 Obsah blogu, ať už 
jím je čistě móda, či další lifestylová odvětví, je díky autorově osobnímu podání a 
prezentaci pro čtenáře srozumitelnější, stravitelnější a především bližší. Vztáhneme-li 
na módní blogy obecné tvrzení o blozích, pak platí, že osobnost autora tvoří spolu 
s frekvencí a stručností příspěvků základní určující charakteristiku. Jak bylo zmíněno 
v kapitole 2.2 i firemní blogy bývají psány jednotlivci či malými skupinami lidí, tak aby 
udržely svůj osobní tón. 
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3.2.2 Vizuální doba 

Dalším fenoménem, jež se odráží v popularitě módních blogů, je vizuální kultura. 
Nicholas Mirzoeff tvrdí, že moderní život se odehrává na obrazovce. Lidé jsou 
sledováni, ale také sami sledují.87 Mirzoeffův Úvod do vizuální kultury vyšel v roce 
1999, a už v té době byla vizuální kultura pro autora tak významným fenoménem, aby o 
ní pojednal v knize. Pokud již tehdy byly počítače prostředkem trávení pracovního i 
volného času, pak dnes, v roce 2016, je vizuální kultura ještě silnějším fenoménem. 

„Vizuální kultura se zabývá vizuálními událostmi v nichž konzument prostřednictvím 
vizuálních technologií hledá informace, význam, nebo potěšení.“88 (překlad vlastní) 

Soudobá kultura nových médií výrazně podporuje zaměřování se na vizuální podněty a 
vizuální technologie. Těmi může podle Mirzoeffa být cokoliv, na co je určeno se dívat, 
nebo co přirozeně podporuje vizualizaci, od obrazů po televizi nebo internet.89 

Módní blogy jako produkt vizuální kultury 

Postmoderní době podle Mirzoeffa dominuje obraz90 a módní blogy vznikají jako 
produkt společnosti, jež klade vysoké požadavky na vizuální podněty. 

Obrazy jsou velmi snadno schopné navozovat dojem reality, jejich konzumace je 
jednoduchá a zároveň mají vysokou výpovědní hodnotu. Přitažlivost obrazu spojená se 
zvyšující se dostupností digitálních technologií způsobuje vznik nové formy 
gramotnosti – tzv. digitální gramotnosti.91 Obraz spolu s multimedialitou a 
hypertextualitou v prostředí internetových médií transformuje lidské vnímání - lidé 
nejsou ochotni číst dlouhé texty, mají tendenci libovolně přepínat mezi obrázky či 
webovými stránkami. 

„Počítače se staly tak důležitou součástí našich životů, že osobnost jednotlivce není 
viděna pouze v třírozměrném prostoru, ve kterém se naše těla pohybují, ale také skrze 
obrazovku počítačů, což módní blogy dobře ilustrují.“92 (překlad vlastní) 

Autoři módních blogů odvozují svou identitu od svých osobních fotografií, které na 
blog vkládají93 a i čtenáři módních blogů nyní vyžadují „zajímavý, poutavý a vizuálně 
pěkný obsah.“94 
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3.2.3 Co odlišuje módní blogy od módních magazínů 

Čtenost tisku a s ní i čtenost módních magazínů klesá. Podle výzkum Unie vydavatelů si 
v roce 2009 koupilo módní magazín Elle 46 268 čtenářů, zatímco v roce 2015 si ten 
samý titul zakoupilo průměrně již jen 43 734 čtenářů. Čtenost časopisu dokonce klesla 
z počtu 194 000 čtenářů na 157 000 čtenářů.95 

Módní blogy naproti tomu poskytují čtenářům přidanou hodnotu, kterou svým 
výzkumem potvrdila např. Ghazaleh Khodaded. Čtenáři blogů si podle studie 
Fashionfever cení často aktualizovaného obsahu.96 Kvalitní módní blogy jsou velmi 
často schopny reflektovat proměnlivost módy a to dobře souzní s pravidelně 
obměňovanými módními trendy. Módní blogy jsou schopny odrážet módní novinky 
rychleji než například magazíny s měsíční periodicitou. Kromě časté aktualizace 
považují čtenáři módní blogy za médium dostupnější, než jsou módní magazíny. 
Důležitým faktorem je i osobitost obsahu a možnost zapojit se do konverzace k tématu 
prostřednictvím komentářů. Někteří ze čtenářů však stále věří, že magazíny obecně 
poskytují kvalitnější a směrodatnější materiál, protože jejich autoři jsou v oblasti módy 
vzdělaní.97 

Avšak doba módních blogů nemusí nutně znamenat zánik módních časopisů. V obou 
případech se totiž jedná o zcela jiné médium. Některé magazíny zaměstnávají blogery 
jako své přispěvatele – např. česká módní blogerka připravila pro časopis Elle rozhovor 
s módní návrhářkou Liběnou Rochovou.98 

Spíše než to, že by tištěné módní magazíny zcela zanikly, je pravděpodobné, že změní 
svůj formát tak, aby se více podobal webovým stránkám a obsahoval ještě více 
obrazového materiálu (na úkor textu) než doposud. Již v současné době je patrné, že se 
v časopisech mění uspořádání obsahu, včetně rozdělování textu do menších boxů, které 
jsou pro čtenáře lépe stravitelné.99  

„Zatímco užívání internetu vzrůstá, nezdá se, že na úkor užití ostatních médií, jež 
zůstává stabilní. Je pravděpodobné, že se některá média používají souběžně – lidé 
mohou například prohlížet internet zatímco se dívají na televizi, nebo číst noviny, 
zatímco v pozadí poslouchají rádio.“100 (překlad vlastní) 

                                                                                                                                          

 

93 ROCAMORA, Agnès. Personal Fashion Blogs: Screens and Mirrors in Digital Self-portraits. In: Fashion Theory. 
2011, 15(4), s. 413. 
94 KISIĆ, Sandra. Blog jako marketingový nástroj. Praha, 2015. S. 61 
95 Unie vydavatelů. Media projekt. [online]. [Cit. 2016-04-30] 
96 KHODADED, Ghazaleh. Fashionfever. Borås, 2010. S. 28. 
97 KHODADED, Ghazaleh. Fashionfever. S. 23 
98 Ina Tina se ptá Liběny. In: Elle. Květen 2016. S. 96-98. 
99 Podle ústního sdělení Sabriny Karasové, šéfredaktorky časopisu Cosmopolitan, 1.4.2015. 
100 RETTBERG, Jill Walker. Blogging. Malden, MA: Polity, 2008. S. 45. 
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3.3 Směřování módních blogů 

Alexis de Toqueville napsal: „…nikdo nemá ani ponětí o těch, kteří přijdou po nás,“101 
a tato věta platí i pro budoucnost módních blogů. Odhadovat jejich postavení mezi 
internetovými médii je sporné, stejně jako přesné určení jejich budoucího vývoje ve 
vztahu k módním magazínům. Naopak je možné na základě současných převládajících 
trendů ve společnosti nastínit jejich přibližné směřování. 

3.3.1 Zachování kvality módních blogů 

Rychlá a všude dostupná digitální média přitahují pozornost čtenářů, pro něž je 
důležitější vidět rychlé obrázky než se probírat delším obsahem obsahujícím textovou 
složku. Výzkum Romy Litchfield dokázal, že až 50% čtenářů módních blogů ve věku 
18-25 let dává přednost sledování autorova obsahu Instagramu než obsahu vloženém na 
skutečném blogu. Stránky založené na textu byly podle Litchfield nahrazeny těmi 
založenými na obraze, (který se dá rychle sdílet).102 Navzdory viditelné fascinaci 
obrazovými technologiemi, zvlášť patrné u dnešní mladé internetové generace popsané 
v kapitole 1.1.2, by si měli autoři blogů zachovat určitou kvalitu obsahu, tak aby měl 
pro módu stále význam. 

Sdílení vlastních fotek jen pro získání obdivu podle Litchfield popírá primární motiv 
módních blogů, kterými byla a měly by být právě móda. „Zatímco je jisté, že návrat 
k textu nebude dalším krokem ve vývoji módních blogů, odklon od image je nutností.“103 
(překlad vlastní) 

Hubínková a Hradecký vytýkají českým blogům jejich stejnost a nedostatečnou 
originalitu oproti tě zahraničním. České módní blogy se podle nich nevyvíjí, jejich 
autoři se nedostatečně věnují tvorbě českých módních návrhářů jejich moderní obsah je 
často určován spoluprací s komerčními zahraničními oděvními značkami. Pro zachování 
kvality je podle nich důležité širší zaměření blogů. „Módní blog by v zájmu své 
dlouhodobosti a zábavnosti měl mít přesah i do jiných odvětví. Jen tak se do něj ani po 
letech existence nevkrade klišé a stereotyp.” 104 

                                                

 

101 TOCQUEVILLE, Alexis de. Democracy in America. New York, NY: Library of America, 2009. S. 99. 
102 LITCHFIELD, Romy. Blogged: An Insight Into The Future of Blogging. [online] [cit. 2016-04-08]. S. 20. 
103 Tamtéž, s. 21. 
104 HUBÍNKOVÁ, Anna a Martin HRADECKÝ. Proč (ne)milovat české módní blogy. In: Elle. Říjen 2013. S. 41 



  

22 

3.3.2 Posedlost obrazovými technologiemi 

„Se zlevňující a zjednodušující se technologií je pravděpodobné, že budeme moci 
pozorovat sdílená média všeho druhu – text, obraz a video – na více místech světa a 
mezi většími skupinami lidí.“105 (překlad vlastní) 

Na světě je v tuto chvíli přes 3,3 miliardy internetových uživatelů a jejich počet neustále 
stoupá.106 Digitální technologie se stávají levnějšími, dostupnějšími a uživatelsky 
jednoduššími. Podle Rettberg tak bude forma osobního publikování (blogy) , i když ne 
ve zcela totožné formě, i nadále pokračovat a zachová si hlavní charakteristiky, jakými 
jsou stručné články, odkazování a aktivita na sociálních sítích. 107 

Avšak Romy Litchfield si všímá zajímavého trendu: autorův profil na sociálních 
médiích (Facebook, Instagram) získává vice pozornosti, než jejich samotný blog. “To, 
že sociální media získávají vice zájmu než samotné blogy, zdůrazňuje alarmující fakt, že 
text již není schopen stačit oné okamžitosti, již konzumenti vyžadují.”108 (překlad 
vlastní) 

Během jednoho dne je napsáno přibližně 1,9 milionů blogových příspěvků. Na 
obrazovou aplikaci Instagram je vloženo 27,9 milionů fotek109, což je číslo téměř 
patnáctkrát vyšší než počet zveřejněných blogových příspěvků. Zájem lidí číst je dnes 
mnohem menší oproti jejich zájmu vidět.110 

Podle statistiky Craiga Smithe má sociální platforma Instagram v současné době přes 75 
milionů denně aktivních uživatelů, měsíčně aktivních uživatelů potom přes 400 milionů. 
Podle statistiky se například v USA počet uživatelů Instagramu dostane na číslo 106,2 
milionů.111  V České republice je denně aktivních uživatelů 400 000, měsíčně aktivních 
uživatelů 600 000. Módní blog Shopaholic Nicol je na českém Instagramu osmým 
nejsledovanějším účtem.112 

Sdílená média (Facebook, Twitter, Instagram, Youtube aj.) vzala blogům část jejich 
slávy, přičemž převahu si udržují média zaměřená na obraz. Například největší sociální 
síť na světě Facebook si stále drží svoji pozici, nicméně jeho uživatelé se stávají čím dál 

                                                

 

105 RETTBERG, Jill Walker. Blogging. Malden, MA: Polity, 2008. S. 155 
106 Internet Live Stats. [online]. [cit. 2016-04-09]. 
107 RETTBERG, Jill Walker. Blogging. Malden, MA: Polity, 2008. S. 156. 
108 LITCHFIELD, Romy. Blogged: An Insight Into The Future of Blogging. [online] [cit. 2016-04-08]. S. 19. 
109 Internet Live Stats. [webová stránka]. [cit. 2016-04-09]. 
110 Vlastní výpočet autorky. 
111 SMITH, Craig: By The Numbers: 160+ Interesting Instagram Statistics. [online]. In: DMR. April 5, 2016 [cit. 
2016-04-08]. 
112 PODOLINSKÝ, PETER. Český Instagram v datech. [online]. In: Neewsfeed. 11.11.2015 [cit. 2016-04-08].  
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pasivnějšími. V roce 2014 dokonce zaznamenal devítiprocentní pokles aktivních 
uživatelů, zatímco obrazové platformy Tumblr a Pinterest jich získaly až o 97% více.113 

Budou čtenáři módních blogů vyžadovat v budoucnosti pouze obrazový obsah? 
Aktuální trend nasvědčuje tomu, že alespoň jejich značná část bude mít zájem jen o 
tento obsah. Je možné, že pak módní blogy plně přejdou pouze na Instagram a podobné 
platformy. 

                                                

 

113 Facebook Was The One Network People Used Less In 2014. [online]. In: Forbes. January 27, 2015 [cit. 2016-04-
30]. 
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4 Praktická část 

Praktická část využívá kvantitativního výzkumu k analýze dat sledující postoje 
respondentů k módním blogům, případně k módním magazínům. Data byla získávána 
online, v časovém úseku jednoho měsíce. Cílem praktické části bakalářské práce je 
vystihnout čtenářské preference týkající se obsahu módních blogů a stanovit případný 
vliv módních blogů na čtenáře. Výsledné údaje porovnává s daty týkající se módních 
magazínů. 

4.1 Metodologie 

Výzkum je proveden prostřednictvím internetového kvantitativního dotazníku. 
Kvantitativní metodu umožňují získat a následně statisticky vyhodnotit velké množství 
dat. Reprezentativní vzorek dotazovaných pak přináší obecně platná, či jen nepatrně 
zkreslená zjištění.114  

V rámci výzkumu byly nejprve stanoveny dvě výzkumné otázky (s podotázkami), 
zpřesňující témata, která chce práce sledovat: 

• Za jakým účelem čtenáři módní blogy navštěvují? 
• Je pro častou návštěvnost módního blogu důležitější textově a obrazově kvalitní 

obsah, anebo osobnost autora?  
• Jak hodnotí čtenáři hodnotí obsahovou a jazykovou kvalitu svých oblíbených 

blogů?  
• Navštěvují čtenáři blogy z důvodu aktuálnosti informací? 

 
• Dávají čtenáři přednost online médiím před tradičními tištěnými 

magazíny? 
• Kterými prvky se obě média liší? 
• Jsou tyto prvky z hlediska čtenářského zájmu rozhodující? 

Výzkum se snaží buď potvrdit, anebo vyvrátit následující hypotézy: 

1. Čtenáři budou módní blogy navštěvovat nejvíce za účelem sledování 
obrazového obsahu. 

2. Pouze menšina čtenářů bude navštěvovat módní blogy za účelem čtení textů. 
3. Čtenáři budou hodnotit obsah (po stránce textové a obrazové) tištěných módních 

magazínů jako obecně kvalitnější než obsah blogů.  

                                                

 

114 TRAMPOTA, Tomáš a Martina VOJTĚCHOVSKÁ. Metody výzkumu médií. Praha: Portál, 2010. S. 105. 
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4.2 Čtenáři módních blogů 

Data k praktické části byla získána prostřednictvím internetového kvantitativního 
dotazníku zveřejněného na fanouškovských a blogerských fórech a přes módní blogy. 
Výsledný vzorek respondentů tedy nereprezentuje celou populaci, ale pouze specifickou 
komunitu lidí pohybujících se kolem módních blogů. To mohlo být důvodem, proč jsou 
např. věkové skupiny odpovídajících ve výzkumu zastoupeny nerovnoměrně. 

Přestože byl dotazník zaměřen výhradně na čtenáře módních blogů, zodpovědělo jej 141 
respondentů, z nichž 35 uvedlo, že nečtou ani módní blogy ani módní magazíny, a proto 
jsou jejich odpovědi z další analýzy vyřazeny. 1 odpověď musela být vyřazena 
z důvodu nízké kvality. Výsledný počet 105 uvažovaných respondentů zahrnuje 91 
čtenářů módních blogů a 60 čtenářů módních magazínů. 

4.2.1 Kdo čte módní blogy 

Z reprezentativního vzorku jsou mezi čtenáři módních blogů jsou výrazněji zastoupeny 
ženy než muži. Podle shromážděných dat navštěvuje módní blogy 92 % žen a pouze 8 
% mužů (vizte Graf 4-1). 36,3 % čtenářů aktivně vytváří vlastní módní anebo jinak 
tematicky zaměřený blog. Tento podíl však podle shromážděných dat tvoří pouze ženy. 
Čtenářky blogů jsou tedy často sami jejich autorkami. 

Graf 4-1 

 

Čtenáři módních blogů se nejčastěji pohybují ve věkovém rozmezí do 30 let. Většina 
respondentů (58 %) uvedla v dotazníku věkovou kategorii 19-24 let. Tito čtenáři věkově 
odpovídají generaci Ypsilon o níž pojednává teoretická část (vizte kapitolu 1.1.2) a jejíž 
věk se podle výzkumné agentury Pew Research Center pohyboval v roce 2014 věku 18-

8%

92%

Čtenáři módních blogů 
podle pohlaví

Muž

Žena



  

26 

33 let. Tato generace také prokazuje zvýšený zájem o internetové technologie a 
přirozeně se na ně adaptuje.115 Druhou nejzastoupenější věkovou skupinou jsou 
v reprezentativním vzorku čtenáři ve věku 13-18 let. Tuto skupinu tvoří 19 % čtenářů 
módních blogů. Následuje s 15 % kategorie 25-29 let. Ve věku 30-34 let čte módní 
blogy pouze 5 % z celkového počtu respondentů a v kategorii 35 a více let pouze 2 %. 
Stejně tak je i ve věková kategorie „mladší 13 let“ zastoupena minimem čtenářů 
módních blogů – podle získaných dat pouze 1% (vizte Graf 4-2). 

 

Graf 4-2 

 

 

4.2.2 Oblíbené módní blogy českých čtenářů 

63 % českých čtenářů vyhledává jak módní blogy české tak i zahraniční. Pokud jsou 
vyhranění, pak větší procento z nich sleduje výhradně blogy české (32 %), menší část se 
zaměřuje výhradně na blogy zahraniční (5 %). 

Mezi nejčastěji zmiňovanými oblíbenými módními blogy (zde uvádím prvních šest) se 
objevovaly pouze české tituly. Nejvíce respondentů – 39 % – uvedlo jako svůj oblíbený 
blog stránku A Cup of Style. Čtenáři blog znají pravděpodobně i díky ocenění Blogerka 
roku, které A Cup of Style získal v letech 2013, 2014116 a 2015.117 V roce 2015 se dosáhl 
počet jeho internetových fanoušků čísla 40 000.118 

                                                

 

115 Pew Internet Research Center: Millennials in Adulthood: Detached from Instituions, Networked with Friends. 
[online], March, 2014, [cit. 2016-04-22], s. 1. 
116 Gejzír, ČT1. [online]. 12.3.2015 [cit. 2016-05-01]. 
117 Blogerka Roku 2015 [online]. [cit. 2016-05-01]. 
118 Gejzír, ČT1. [online]. 12.3.2015 [cit. 2016-05-01]. 

19%

58%

15%

5%
2%

1%

Věková skladba čtenářů 
blogů

13-18 let

19-24 let

25-29 let

30-34 let

35 a více let

méně než 13 let



  

27 

 

Mezi nejčastěji jmenovanými se dále objevily tyto blogy: blog Ejvi Freedom (20 %), 
blog Pavlína Jágrová (16 %), blog Sandra Kisić (10 %), blog The Czech Chicks (8 %) a 
blog The Nattiness (7 %). (vizte Graf 4-3) 

 

Graf 4-3 

 

4.2.3 Počet navštěvovaných blogů a frekvence návštěv 

Módní blogy jsou často aktualizované a protože mohou být aktualizované nepravidelně, 
záměrně bylo v dotazníkové otázce „Kolik módních blogů navštěvujete?“ vynecháno 
doplňující slovo „pravidelně“. Výsledky neukázaly jednoznačnou tendenci k určitému 
počtu titulů. 35,2 % respondentů uvedlo, že navštěvuje až 5 a více módních blogů,     
34,1 % navštěvuje 1-2 módní blogy a 30,8 % navštěvuje 3-4 módní blogy (vizte Graf 
4-4). 
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Častou aktualizaci však odráží frekvence čtenářských návštěv. Většina respondentů 
sleduje módní blogy několikrát měsíčně a častěji. Největší část reprezentativního 
vzorku, tvořená 40,7 % čtenářů, navštěvuje módní blogy několikrát týdně. 24,2 % 
čtenářů navštěvuje módní blogy několikrát měsíčně a 15,4 % čtenářů je navštěvuje 
denně. Celkově tedy 76,5 % respondentů navštěvuje módní blogy pravidelně alespoň 
několikrát do měsíce. Zbylých 19,8 % uvedlo, že módní blogy navštěvují nepravidelně 
(vizte Graf 4-5). 

Graf 4-5 

 

 

4.2.4 Kvalita módních blogů z pohledu čtenářů 

Respondenti měli za úkol ohodnotit kvalitu svého oblíbeného módního blogu obsahu 
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spokojeni (vizte Graf 4-6 a Graf 4-7) 

15%

41%24%

20%

S jakou pravidelností módní 
blogy navštěvujete?

Denně

Několikrát týdně

Několikrát do měsíce

Nepravidelně



  

29 

Graf 4-6 

 

Graf 4-7 
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• Aktuální informace o společenském a kulturním dění 
• Cestovatelské příspěvky 
• Autorův, autorčin životní styl 
• Jiné. 

Čtenáři nejčastěji vyhledávají módní blogy za účelem inspirace v módě a módních 
trendech (tuto možnost zvolilo 69 respondentů). Téměř ve shodné míře zajímají čtenáře 
MB také kvalitní fotografie (67 respondentů). O něco méně  čtenáři na módních blozích 
zajímají příspěvky a reportáže z cestování119 (45 respondentů) a autorův životní styl (43 
respondentů). Požadavek kvalitního textu se umístil až na páté pozici, zvolilo jej 34 
dotazovaných. Informace o společenském a kulturním dění zvolilo jako svůj zájem 16 
dotazovaných. 1 respondent uvedl možnost „Jiné“ a upřesnil, že ho na módních blozích 
nejvíce zajímají recenze. Vizte Graf 4-8. 

 

 
Graf 4-8 

 

 

Čtenáři blogů si podle zjištěných dat cení tradiční žurnalistické hodnoty: aktuálnosti. 
Aktuálnost informací na módních blozích je důležitá pro 78 % dotázaných. Na již 
jednou přečtené příspěvky se nikdy nevrací 27 % dotázaných, 52 % se vrací výjimečně. 

                                                

 

119 Pozn. autorky – příspěvky o cestování jsou významnou součástí módních blogů: módní blogeři jsou poměrně často 
zváni módními, kosmetickými, nebo jinými značkami zváni na tzv. „press tripy“ do zahraničí. Na těchto cestách, 
které hradí značka, pro ni např. vytvářejí reklamní materiál a měli by se o cestě také později zmínit ve svých 
blogových příspěvcích. Vizte přílohu č. 2 – rozhovor s módní bloggerkou Sandrou Kisić. 
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4.2.6 Důležitost a kvalita textu 

Čtenáři sice hodnotí kvalitní text, ve srovnání s dalšími atributy módních blogů, jakými 
jsou módní inspirace, fotografie, cestování nebo autorův životní styl, jako méně 
důležitou součást módního blogu,120 avšak 73 % respondentů hodnotilo důležitost 
kvalitního textu na škále od 0 do 10 vysokými body 8-10 (vizte Graf 4-9). 

 

Graf 4-9 

 

 

Pokud však měli čtenáři seřadit podle důležitosti tyto aspekty: „vizuální úpravu blogu/ 
fotografie“, „literární (gramatické a slohové) kvality textu“ a „užitečnost obsažených 
informací“ pak jako nejdůležitější uváděli možnost „Vizuální úprava blogu/ fotografie“ 
(vizte Graf 4-10). 69 % dotázaných je uvedlo na prvním místě. Nejméně důležité 
naopak čtenářům připadají „literární (gramatické a slohové) kvality textu“, ty uvedlo na 
první místo pouze 23 % dotázaných. „Užitečnost obsažených informací“ staví na první 
místo 32 % dotázaných, čili i tento potenciální aspekt módních blogů je pro čtenáře 
spíše méně důležitý. Tyto výsledky potvrzuje jednu z hypotéz této práce, a to, že čtenáři 
nebudou módní blogy navštěvovat primárně za účelem čtení textů. Naopak budou 
navštěvovat módní blogy za účelem módní inspirace a pro kvalitní fotografický 
(obrazový) materiál. Cestování a osobnost autora jsou ve čtenářském žebříčku o něco 
níže, ale stále je zajímají víc, než doprovodné texty. 

                                                

 

120 Pozn. autorky - podle módní blogerky Pavlíny Jágrové jsou texty důležité zejména u článků o kosmetice. Zdroj: 
JÁGROVÁ, Pavlína. Interview. In: Show Jana Krause, díl 124. TV Prima,  23.5.2013. 
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Graf 4-10 

 

4.2.7 Znáte autory módních blogů? 

Autorův/ autorčin životní styl uváděli respondenti podle důležitosti na čtvrté místo. 
Přesto je pro ně osobnost autora něčím vnímatelným, protože 89 % z nich si uvědomuje 
identitu všech nebo alespoň některých autorů, jejichž blogy sledují (vizte Graf 4-11). 

 
Graf 4-11 
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Výzkum byl zacílen na čtenáře módních blogů, tomu také odpovídá nižší počet čtenářů 
tištěných módních magazínů. 60 ze 105 (140) respondentů čte tištěné módní magazíny, 
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tištěné módní magazíny. V této kapitole jsou uvažována data pouze těch čtenářů, kteří 
čtou obě jmenovaná média. 

Výsledky dat v sekci tištěné módní magazíny se v některých oblastech shodovaly 
s výsledky v sekci módní blogy, v některých oblastech se odlišovaly. Čtenáři se 
shodovali ve věkové struktuře, pohlaví (55 žen, 5 mužů u módních magazínů), přibližně 
v hodnocení kvality obsahu a jazykové kvality svých oblíbených titulů, shodovali se i co 
se týče hlavního účelu četby média. Výsledky se naopak odlišovaly v počtu oblíbených 
titulů a pohledu na osobnost autora. 

Shody: 

Věková struktura i pohlaví čtenářů módních magazínů je velmi podobné struktuře 
čtenářů módních blogů. Módní blogy i tištěné módní magazíny čte 92 % žen a 8 % 
mužů. 

Tištěné módní magazíny čte, stejně jako u módních blogů, nejčastěji skupina ve věku 
19-24 let, s 58 % převažuje oproti další skupině. S 20 % následuje skupina 13-18 let, 
dále skupina 25-29 let, následuje skupina 30-34 let a nejméně čtenářů módních 
magazínů se podle výzkumu nachází ve skupině 35 a více let, těch jsou pouze 2 %. Tato 
podobnost věkových údajů u blogů a magazínů může být způsobena faktem, že na 
dotazník odpovídali výhradně lidé, kteří se považují primárně za čtenáře módních 
blogů. 

Graf 4-12 

 

 

Co se týče jazykové a obsahové kvality, čtenáři hodnotili tištěné módní magazíny 
podobně vysoko, jako své oblíbené módní blogy. Jazykové kvality nejčastěji body 7, 9 a 
10, obsahové kvality body 8-10. Překvapivě se u jazykových kvalit tištěných magazínů 
objevilo v 7% i poměrně nízké hodnocení bodem 4 (vizte Graf 4-13 a Graf 4-14). 
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Graf 4-13 

 

Graf 4-14 

 

 

Odlišnosti: 

Respondenti, kteří čtou tištěné módní magazíny, se v 93,3 % shodli na počtu 1-2 
pravidelně čtených titulů. Většina z nich také uváděla jako svůj oblíbený titul tištěného 
módního magazínu časopis Elle, zvolilo ho 70 % čtenářů. Pouze 6,7 % respondentů čte 
pravidelně 3 a více titulů. Ve čtení tištěných módních magazínů jsou tudíž čtenáři 
výrazně konzervativní než v případě módních blogů, což by, pokud nebereme v úvahu 
vyšší náklady na koupi tištěných magazínů, mohlo značit, že jim rozmanité módní blogy 
nabízejí rozmanitost obsahu a proto jich třetina z nich navštěvuje i více než pět. 
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Graf 4-15 

 

Avšak nejzajímavějším faktorem, ve kterém se odlišovala čtenářská percepce módních 
blogů a tištěných módních magazínů, je pohled na jejich autory. Jak bylo řečeno 
v předchozí podkapitole, v případě módních blogů si autorovu identitu (ve všech nebo 
některých případech) uvědomuje 89 % čtenářů, zatímco u tištěných módních magazínů 
je tomu zcela naopak, identitu autorů článků zná pouze 35 % čtenářů (vizte Graf 4-16). 
Dá se říci, že autorky blogů jsou pro jejich čtenářky vzorem, kterého chtějí sledovat a 
dozvědět se nejen o tom, co nosí. Podle mediálního odborníka Tomáše Gavlase je 
blogerka novodobou celebritou, již čtenáři vnímají jako upřímnou kamarádku. „… je to 
holka, která sedí u sebe v pokoji, kam vás pozve a povídá o svých denních 
problémech.“121 Podle Gavlase se z takových dívek stávají pro mladou generaci 
novodobé vzory. I toto tvrzení podporuje domněnku, že osobnost autora / autorky je pro 
čtenáře důležitou součástí módního blogu a dává blogům do budoucna možnost, stát se 
významnou konkurencí pro tištěné módní magazíny. 

Graf 4-16 

 
                                                

 

121 GAVLAS, Tomáš. In: Gejzír, ČT1. 12.3.2015.  
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4.2.9 Tištěné módní magazíny 

Poslední podkapitola se zaměřuje na výsledky uvedené 14 respondenty, kteří podle 
svých odpovědí nečtou módní blogy, ale čtou tištěné módní magazíny. Respondenti 
měli uvést 1-3 důvody, proč magazíny čtou. Nejčastěji uvedli tyto tři důvody: 

• četba magazínů mi slouží jako módní inspirace (6 respondentů)  
• oceňuji kvalitu obrazového materiálu (5)  
• je to součást mého životního stylu (4). 

Výhradním čtenářům módních magazínů slouží magazíny nejčastěji jako módní 
inspirace a téměř stejně často oceňují kvality uveřejněného obrazového materiálu. 
Kromě toho se pro ně však četba magazínů stává i záležitostí životního stylu. 

Další 3 respondenti navíc uvedli svou vlastní možnost - relax a odreagování. Jedna z 
respondentek doplnila: 

„Je to pro mne relax, nemyslím si, že kvalita článků je převratná, na to si kupuji jiný 
tisk (Respekt, HN apod.).“ 

Mezi respondenty byl i jeden muž, který uvedl jako důvod k četbě módních magazínů 
„je to součást mého životního stylu“ a jako své oblíbené tituly Proč ne?, stylový 
magazín Hospodářských novin a Esprit, magazín Lidových novin. 

9 respondentů se shodlo ve tvrzení, že jak některé módní blogy, tak některé tištěné 
módní magazíny přinášejí srovnatelně kvalitní textový a obrazový materiál. 5 
respondentů se domnívá, že tištěné módní magazíny obecně přinášejí kvalitnější textový 
a obrazový materiál než módní blogy. Je možné tvrdit, že tito čtenáři mají o obsahu 
módních blogů určitý přehled, nicméně nejsou jejich příznivci. 
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Závěr 

Cílem bakalářské práce bylo charakterizovat fenomén módních blogů a analyzovat 
jejich vliv na čtenáře. Módní blogy byly nejprve uvedeny do širšího kontextu online 
médií, internetové publicistiky a blogů obecně. Dále byly analyzovány z pohledu 
vizuální kultury a kulturního narcismu a popsány jako produkt těchto trendů. Vztah 
blog-čtenář není v této práci zkoumán z marketingového potenciálu, jako je tomu ve 
většině dalších výzkumů, ale spíše z hlediska celkového vnímání kvality obsahu. 
Teoretická i praktická část se zabývá jak rolí obsahu tak i vlivem autorovy osobnosti na 
čtenářovo vnímání blogu. Zkoumání čtenářského pohledu z nemarketingového hlediska 
je také jedním z hlavních přínosů práce. 

V práci se podařilo potvrdit jednu ze tří stanovených hypotéz: skutečně jen menšina 
čtenářů navštěvuje módní blogy primárně za účelem čtení textů. Hlavním důvodem, 
proč čtenáři módní blogy navštěvují, zůstává záměr inspirovat se módou a módními 
trendy. Kvalitní obrazový obsah je podle získaných dat pro čtenáře stejně tak důležitý, 
jako módní inspirace. 

Ve vztahu k tištěnými módním magazínům se nepotvrdilo, že by čtenáři hodnotili 
obrazový a textový obsah magazínů lépe než obrazový a textový obsah blogů. Výsledky 
výzkumu dokázaly, že existují jak blogy tak magazíny, které čtenáři po stránce 
obsahové a dokonce i jazykové kvality hodnotí srovnatelně. Hlavním zjištěním v otázce 
čtenářské percepce módních blogů ve vztahu k magazínům se však ukázalo být vnímání 
autorovy osobnosti. V případě módních blogů je autor pro čtenáře výrazná individualita 
a vzor. Dokáže ovlivnit výslednou oblibu módního blogu mezi čtenáři. Naopak 
v případě tištěných módních magazínů si identitu jejich autorů (kterých bývá více než u 
blogů) uvědomuje jen menšina čtenářů. Tištěné módní blogy navíc nemohou blogům 
konkurovat ve frekvenci aktualizace obsahu. Jejich četba zůstává pro značnou část 
jejich čtenářů záležitostí životního stylu. 

Čtenáři si v případě módních blogů cení aktuality informací a na jednou přečtené 
příspěvky se podle výsledků výzkumu vracejí výjiměčně. 

I když se v bakalářské práci podařilo odpovědět na stanovené otázky, zůstává zde 
prostor pro další výzkum. Při dalším zkoumání módních blogů bychom si mohli 
stanovit další výzkumné otázky a hypotézy. V návaznosti na zjištěná data by další 
výzkum mohl konkretizovat úlohu blogů jako módní inspirace a upřesnit, zda tato 
inspirace probíhá více prostřednictvím obrazů či prostřednictvím autorských textů. 
Otázkou by také mohlo být, proč převládá čtenost českých blogů nad zahraničními: 
značí to neochotu čtenářů číst v jiném jazyce? 
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Na základě výsledků provedeného výzkumu by bylo možné stanovovat i další hypotézy 
– např. že blogeři jsou pro čtenáře celebrity, a proto by je mohli ovlivňovat. Toto bych 
mohla ověřit v dalším, nejlépe v hloubkovějším kvalitativním výzkumu. Zajímavé by 
bylo zkoumat pohled blogerů na sebe samotné, zda sami sebe vidí jako celebritu, 
marketéra nebo novináře. V této práci je rozhovor s blogerkou na téma blogování 
zahrnut pouze pro ilustraci v příloze. 
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Summary 

The thesis mainly focused on the modern phenomenon of fashion blogs and analysed 
their possible influence on readers in comparison with printed fashion magazines. 
Fashion blogs were described in the broader context of online media, internet 
journalism and blogs in general. They were also analysed as a product of visual culture 
and the cultural narcissism. The relation between blog and its reader is not examined 
from a marketing view as it was usual in preceding academic research. On the contrary, 
the reader of fashion magazine was seen as someone who evaluate the content of the 
blog.  Both the theoretical framework and also the practical analysis research into the 
role of the text as well as the readers’ perception of the blogger personality.  This non-
marketing view is considered as a main contribution to the academic knowledge about 
fashion blogs. 

Through the conducted online survey, the thesis managed to answered its research 
questions, with the most important finding that only a minority of readers visit fashion 
blogs primarily   for a purpose of reading quality texts. Most of the readers see fashion 
blogs as a platform where they can be inspired by fashion trends and a personal style of 
the blog author.    Only a little less of them primarily appreciate quality image content 
and the photography on the fashion blog. 

In the relation to printed fashion magazines, there were a few major differences how 
their readers see each of them.    Firstly, 89 % of readers realize the identity of the 
blogger, but only in 35 % do they realize the identity of the authors who contribute to 
the printed fashion magazines.  They also read fashion blogs much often than fashion 
magazines which may be caused    by frequent updates of the blogs compared to a 
periodicity of the fashion magazines. 

The thesis helped to better understand the fashion blogs phenomenon with the focus on 
the reader’s view. Further research may be done in this field and according to the results  
of current survey it would clarify if the fashion blogs’ inspiration is seen through textual 
or photographical  content and why  Czech readers abstain from reading reading fashion 
blogs in foreign languages.
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Příloha č. 1: Kvantitativní dotazník Módní blogy a jejich čtenáři 

Módní blogy a jejich čtenáři 
 
Vážené respondentky, vážení respondenti, 
obracím se na Vás s žádostí o vyplnění mého dotazníku, který poslouží jako podklad pro bakalářskou 
práci na téma "Módní blogy jako specifický publicistický žánr a jejich vliv na čtenáře". 
Dovoluji si Vás požádat o co nejpřesnější a pravdivé vyplnění dotazníku. 
Nevynechávejte prosím odpověď na žádnou otázku. 
Předem děkuji za spolupráci, 
studentka FSV UK v Praze, 
 
Tereza Nyirendová.       *povinná odpověď 
 

 
Navštěvujete módní blogy?* 
Módními blogy se rozumí ty, jež jsou zaměřeny na módu a styl. 

 
Ano  Ne 
 

Píšete Vy sám/sama módní (anebo jinak obsahově zaměřený) blog?* 
 
Ano   Ne 
  

Kolik módních blogů navštěvujete?* 
 
1-2  3-4  5 a vice 
 

Navštěvujete české či zahraniční módní blogy?* 
 
Pouze české Pouze zahraniční České I zahraniční 
 

S jakou pravidelností módní blogy navštěvujete?* 
 
Denně Několikrát denně Několikrát do měsíce Nepravidelně 
 

Jmenujte prosím své oblíbené módní blogy?* 
 
…………………………………………………… 
 

Znáte konkrétní autory/ky těchto blogů?* 
 
Ano, znám všechny  Ano, znám některé  Ne, neznám/nevybavuji se 

 
Co Vás na módních blozích nejvíce zajímá?* 
Vyberte prosím max. 3 odpovědi 
 



 

 

Kvalitní texty    Kvalitní fotografie 
 
Módní inspirace   Aktuální informace o společenském  a kulturním dění 
 
Cestovatelské příspěvky  Autorův/autorčin životní styl 
 
Jiné: …………………………… 
 

Je pro Vás důležitá aktuálnost informací, které na módním blogu získáte? 
 
Ano  Ne 
 

Vracíte se na již jednou přečtené příspěvky? 
 
Ano, často Ano, výjimečně Ne, nikdy 
 

Jak hodnotíte obsahovou /informace, fotografie) kvalitu Vašeho oblíbeného módního blogu?* 
Ohodnoťte prosím na škále od 0 (nedostatečná) do 10 (výborná) 

 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 

Jak hodnotíte jazykovou kvalitu (gramatika, stylistika) Vašeho oblíbeného módního blogu?* 
Ohodnoťte prosím na škále od 0 (nedostatečná) do 10 (výborná) 
 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 

Je pro Vás na módním blogu důležitý kvalitní text?* 
(obsahově, gramaticky a stylisticky) 
 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 

Co je pro Vás u Vámi sledovaných blogů nejdůležitější?* 
Ohodnoťte: 1=nejdůležitější, 3=nejméně důležité. Zvolte pro každé tvrzení jiné číslo. 
 
 1 2 3 
Vizuální úprava blogu/fotografie    
Literární (gramatické a slohové) kvality textu    

Užitečnost obsažených informací    

 
Čtete tištěné módní magazíny?* 
 
Ano  Ne 
 

Kolik titulů tištěných módních magazínů pravidelně čtete? 
pravidelně = podle periodicity magazínů 

 
Čtu 1-2 tituly  Čtu 3 a vice titulů 
 

Jmenujte prosím své oblíbené tištěné módní magazíny. 
 
……………………………………………………. 
 

Jaké jsou hlavní důvody, proč čtete módní magazíny? 
Zvolte prosím max. 3 odpovědi. 

 
Je to součást mého životního stylu.   Oceňuji luxusní provedení magazínů. 
 



 

 

Oceňuji kvalitu textu.    Oceňuji kvalitu obrazového materiálu. 
 
Četba magazínů mi slouží jako módní inspirace. 
 
Rád/a podporuji konkrétní vydavatelství/ anebo redaktory. 
 
Čtení tisku je pro mě pohodlnější než sledování elektronických médií. 
 
Jiné: ……………………… 
 

Znáte konkrétní autory/ky textů v těchto magazínech? 
 
Ano, znám všechny  Ano, znám některé  Ne, neznám/ nevybavuji se 
 

Jak hodnotíte obsahovou (informace, fotografie) kvalitu ve Vámi sledovaných tištěných módních 
magazínech? 
Ohodnoťte na škále od 0 (nedostatečná) do 10 (výborná). 

 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 

Jak hodnotíte jazykovou kvalitu (gramatika, stylistika) ve Vámi sledovaných tištěných magazínech? 
Ohodnoťte na škále od 0 (nedostačující) do 10 (výborná). 

 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 
Zakroužkujte vybranou odpověď. Souhlasím s tvrzením, že: 
U odpovědi "jiné" prosím specifikujte. 
 

• Blogy přinášejí obecně kvalitnější textový a obrazový materiál. 
 

• Tištěné magazíny přinášejí obecně kvalitnější textový a obrazový materiál než blogy. 
 

• Jak některé blogy, tak některé tištěné magazíny přinášejí srovnatelně kvalitní textový a obrazový materiál. 
 

• Jiné: ………………. 

 
Jaký je Váš věk?* 
 
Méně než 13 let  13-18 let  19-24 let   
 
25-29 let   30-34 let   39 a vice let 
 

Jaké je Vaše pohlaví?*  
 
Žena    Muž 
 

Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?* 
 
VŠ   VOŠ   SŠ   
 
Odborné učiliště ZŠ   Jiné:………………………… 
 

  



 

 

Příloha č. 2: Rozhovor s módní blogerkou Sandrou Kisić 

Sandra Kisić, 24 let, studentka arts managementu a blogerka 

Jak dlouho blogujete? 
Letos je to sedmým rokem. 
Pracujete nebo studujete? 
Studuju a pracuju. Nepracuju tolik v módě, občas sice dělám nějaký styling, ale většina mojí práce se týká správy 
sociálních sítí, facebooku a podobně. Většinu prací taky získávám díky blogu. Občas natáčím videa, reklamy, dělala 
jsem něco pro drogerii DM, točila jsem reklamu na Snickersky a v pondělí jedu natáčet pro nadaci Tomáše Bati. 
Všechna spolupráce je tedy díky blogu? 
Teď už ne vše, co dělám, je díky blogu. Např. ty sociální sítě - lidé už si mě nacházejí i díky tomu, co jsem dělala 
předtím, ale je pravda, že většina spoluprací začala primárně díky blogu. Často jsme se s těmi lidmi, kteří mi dali 
práci, seznámili na akcích, kde jsem byla díky blogu, a to se pak transformovalo ve spolupráci. Takže takový ten 
social networking. 
Jaká je měsíční návštěvnost vašeho blogu? 
Měsíčně vím, že mám přibližně 10 tisíc unikátních uživatelů a samotných návštěv od 30 do 80 tisíc, záleží také na 
článcích. Když toho napíšu více a více sdílím, tak je návštěvnost pak samozřejmě vyšší. V roce 2010, když jsem 
začala, tak jsem měla 10-12 návštěv denně, dnes mám tisíc, dva tisíce. 
Je pro Vás blogování hobby nebo byste se v něm chtěla dále profesionalizovat? 
Přijde mi, že už to dělám docela ze setrvačnosti. Díky tomu ale můžu například cestovat. Poznávám takhle nová místa 
a to mě baví. 
Píšete jen o místech, kam se dostanete díky blogu? 
Píšu i o soukromých cestách. Jezdím např. na různé press tripy. Teď jsem byla na Costa Rice, kam mě pozvali z Piz 
Buin (pozn. autora:  značka opalovacích krémů) spolu s Britkou, Italkou, Řekyní a Španělkou. Každá z nás mohla mít 
s sebou jednoho fotografa. Ten týden jsme od rána do večera točily a fotily materiál pro firmu, který využijí na svých 
sociálních sítích. K tomu jsem o cestě psala na blogu a něco jsem dala také na Instagram a na Facebook. Ještě do léta 
budu něco na blog dávat. 
Měla jste s firmou smlouvu? 
Ano, vždycky mám smlouvu. 
Jaká byla vaše prvotní motivace k blogování? 
V roce 2010 jsem sdílela svoje fotky na platformu Nix, což je internetové fórum, kde se dá dozvědět úplně o všem. 
Byla tam nástěnka, kam lidé sdíleli svoje fotky v tom, co mají zrovna na sobě. Já jsem tam taky sdílela svoje fotky, 
když jsem se vyfotila v zrcadle, nebo mě třeba tehdejší přítel vyfotil. Občas jsem k tomu napsala i komentář. Lidi 
říkali, že je to super, že bych si měla založit blog. V roce 2010 byl menší boom blogů, v cizině byly hodně, v Česku 
moc ne. Tak jsem si řekla, dám lidem, co chtějí a myslela jsem si, že se umím dobře oblíct. Teď zpětně mi to připadá 
prázdný, fotka v tom co mám na sobě a k tomu komentář, že svítilo slunce. 
O co šlo tehdy nejvíc, fotky vás nebo o komentář? 
Nejvíc o fotky mě v oblečení. 
Je pro vás důležitější text, fotka, nebo sdílet to, co máš na sobě? 
Pro mě je teď už nejdůležitější text. Fotky tam dávám proto, protože spousta lidí už text nečte, jenom si projíždí 
fotky. Dneska už je doba tak rychlá, že už lidi nezvládají moc číst. 
Jak vypadala tvoje první spolupráce s firmou? 
V roce 2011 si mého blogu všimlo Háemko (oděvní řetězec H&M). Pozvali mě na svůj showroom (pozn. autorky: 
Showroom je v tomto případě prostor, kde značky prezentují své nově uvedené oděvy a kolekce.), kde mi řekli: 
„Ahoj Sandro, moc se nám líbí tvůj blog a byli bychom rádi, kdyby sis tady něco vybrala a vzala si to.“ Divila jsem 
se, jak to, že taková obrovská značka mi chce dát něco zadarmo, jenom za to, že se v tom vyfotím. Přišlo mi to hodně 
hustý a bylo mi trapný si cokoliv vzít. Vzala jsem si pruhovaný tričko, šaty, hnědou kabelku a nějaký náramek. 
Říkala jsem si, jak to, že mi někdo dá věci v hodnotě tří tisíc. No a pak už se ty spolupráce začaly navyšovat, přišly 
různé kosmetické značky, oblečení… (Graf ze Sandřiny bakalářky) 
Připadáte si přes spolupráci s firmami objektivní v materiálu, který poskytuješ na blog? 
Chodí mi spousta bizarních nabídek a já 80% z nich odmítám. Beru jenom to, s čím se ztotožňuju a co bych tam tak 
či tak dala, protože bych to nosila. To, že dostávám oblečení, které bych si jinak sama kupovala, beru jako doplněk. 
Nezvýší mi to výnosy, ale sníží mi to náklady, za které nemusím utrácet a mohu uštřené peníze dát do jídla a 
cestování, což je to, co chci dělat primárně a psát o tom. A přecejenom, cestuju pak v tom oblečení. 
O čem vás nejvíce baví psát? 
Baví mě psát o cestování. Příští měsíc mě rakouský Tourism Board, který se stará o marketing země pozval na press 
trip se safari a paddle boardingem. Jsem ráda, že si mého blogu všímají také takovéhle subjekty a že už to není jenom 
oblečení a kosmetika, ale i cestování. 
Spolupracujete s časopisy? 
Teď jednou za dva tři měsíce píšu pro Svět ženy o cestování, napsala jsem o Malaze, o Paříži a teď píšu o Bordeaux. 
Psala jsem i pro Kraus magazín a pro online verzi časopisu Marie Claire, ale to už je dávno, tak 2012, řekla bych. 
Dělala jsem např. rozhovor s hlavní stylistkou značky Donny Karan New York, která tehdy přijela do Prahy, taky 
fotky k tomu. Jinak fotky a reportáže z různých akcí, třeba když bylo představení kolekce Marni pro HM. Taky jsem 
psala pro Médiář. 
Považujete se za novinářku? 



 

 

Ne a nepovažuji se ani za blogerku. Přijde mi trapné, když mě tak někdo představí. Považuju se za Sandru, studentku 
arts managementu a potápěčku. Jsem sice blogerka, co nadělám, ale lidé mají vůči bloggerkám předsudky, můj kluk 
je měl taky, a to je špatné. Nechci být braná jako hloupá, vypatlaná blogerka. 
Chtěla byste být módní žurnalistka, psát o módě? 
Ne, o módě bych určitě nechtěla psát. Móda mi připadá trochu prázdná, tak se snažím přesunout se víc na kulturu, 
cestování a knížky. Můj sen je třeba psát o cestování do National Geographicu. Psaní mě baví, takže si dovedu 
představit, že bych se živila jako novinářka. Blog za novinařinu nepovažuji. 
Znamenají blogy konkurenci pro módní časopisy? 
To si nemyslím. Blogy jsou trochu něco jiného, je to médium, které je schopno reagovat rychle, netrvá mu dva 
měsíce dostat něco ven. Nemyslím si, že časopisy do budoucna nepřežijí, spíš budou online. 
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