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Abstrakt 

Hlavní výzkumná otázka této práce se zabývala identitou foodblogerů a to především 

v kontextu toho, jak je tato identita konstruována skrze obsahy zveřejněné na jejich 

foodblozích.  Prostřednictvím výzkumu osmi foodblogů pak tato práce ukazuje, jakých 

podob může tato identita a samotné foodblogy nabývat. K foodbogerům je zde 

přistupováno jako ke členům foodie komunity, neboť jejich blogy odráží její hodnoty; 

důraz na prvek sdílení, kvalitu potravin, autenticitu a příběh pokrmu, význam 

servírování a stolování. Identita foodblogerů promítající se na jejich blozích, byla 

zkoumána především z hlediska sebe-prezentace, narativní strategie a přístupu ke 

sdílení svého soukromí se čtenáři blogu. Všechny tyto tři aspekty jsou velmi úzce 

propojeny, neustále vzájemně laděny a navzájem se ovlivňují. Právě jejich neustále 

vyjednávání v každé interakci mezi blogerem a čtenáři (zveřejněné články, komentáře 

čtenářů a blogerovy odpovědi aj.) určuje výslednou podobu foodblogu. Narativní 

strategie analyzovaných foodblogů nabývají například podoby rodinné atmosféry či 

vaření pro rodinu, seberealizace skrze vaření a blogování, vtáhnutí do přátelství, 

minimalistický styl bez osobního vyprávění, kamaráda se společnými zájmy či 

zpřístupnění osobního života čtenářům. Dále byla identita zkoumána prostřednictvím 

otázek, zda a v jaké podobě o sobě autoři blogů uvažují jako o blogerech. 

 

Abstract 

The main research question of this thesis deals with identity of foodbloggers, 

constructed through the content posted on their foodblogs. This work shows through 

research of eight foodblogs what forms of identity these foodblogs take. The 

foodbloggers are treated as members of the foodie community in this thesis, because 
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their blogs reflect its values, such as emphasis on the element of sharing, food quality, 

authenticity and story of the food and its serving. Foodbloggers identity, reflected on 

their blogs, has been studied mainly in terms of self-presentation, narrative strategies 

and approaches to sharing their privacy with the blogs readers. These three aspects are 

constantly negotiated in every interaction between bloggers and readers of their blogs. 

This negotiation determines the final form of foodblogs. Narrative strategies of these 

analyzed foodblogs for example take the form of family atmosphere and cooking for the 

family, self-realization through cooking and blogging, making friendships, minimalist 

style without a personal narrative, a friend with sharing conjoint interests or invitation to 

the blogger's personal life. Furthermore, the identity was examined through the 

questions whether and how the blog authors think about themselves as (food)bloggers. 
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„O tom je vlastně blogování, prostě něco vás baví, chcete to s někym třeba sdílet nebo 

nějakym způsobem si s tim víc hrát, tak prostě si uděláte blog“ (Markéta Pavleje, Show 

Jana Krause, 07. 02. 2014). 

 

 

 

 

 

 

Úvod 

K tématu foodies jsem se dostala prostřednictví kurzu Praktika z kvalitativní 

metodologie, který probíhal na jaře roku 2014, kde jsme tuto komunitu spolu s kolegy 

zkoumali. Během výzkumu jsme se nezaměřovali na blogery (jenom jedna 

z informátorek psala blog, jednalo se pouze o velmi okrajový bod rozhovoru) a to i 

přesto, že jednou z našich základní tezí byl význam sdílení kulinářských zážitků pro 

komunitu foodie. Tato teze se nám v průběhu výzkumu potvrdila, proto jsem se 

rozhodla zaměřit se na blogerství jako formu sdílení zkušeností a využít tak získané 

vědomosti o této komunitě při dalším výzkumu. Tento výzkum tak byl velkou inspirací 

pro mou bakalářskou práci a získané poznatky se odrazily především v teoretickém 

ukotvení problematiky.  

 

Zkušenost s tímto výzkumem mi navíc poskytla neobvyklý přístup k výzkumu 

foodblogů. Samozřejmě nešlo předpokládat, že všichni blogeři píšící foodblog jsou 

automaticky foodies, zda je možné považovat foodblogery za foodies, byla jedna 

z klíčových výzkumných otázek této práce (viz kapitoly 1.6 a 3.2.1). Další výzkumné 
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otázky vznikly promýšlením analyzovaného materiálu a týkaly se samotné identity 

foodblogerů, tak jak je prezentována prostřednictvím obsahů uveřejněných na jejich 

foodblozích. Pro účely této práce tak byla tato identita zkoumána především 

prostřednictvím jejich sebe-prezentace, narativních strategií a přístupu ke sdílení svého 

soukromí se čtenáři blogu (viz kapitoly 1.1 až 1.3 a 3.2.2). Výsledná podoba blogu je 

přitom odrazem vyjednávání těchto tří aspektů. Další otázky se týkaly toho, zda a jak o 

sobě autoři zkoumaných foodblogů uvažují jako o (food)blogerech (viz kapitoly 1.4 a 

3.2.3). Přestože v očích veřejnosti může každý, kdo píše blog, být vnímán jako bloger, 

ukázalo se, že pro samotné blogery není tento závěr samozřejmý a že role blogera pro 

ně nebývá zcela jednoznačná a jednoduchá. 

 

V teoretické části práce se věnuji definici a rozboru pojmů blogerství, bloger, 

identita, sebe-prezentace, serious leisure a profesionální bloger, foodies a foodie 

hodnoty, přičemž právě goffmanovský koncept sebe-prezentace je pro tento text 

nejklíčovější. Druhá kapitola, nazvaná Metodologie, představuje užívané metody sběru 

dat, sebraný výzkumný vzorek, metody analýzy a vyjádření k etickým otázkám. Třetí, 

empirická kapitola se dělí na dvě části, kdy v první části jsou analyzovány hlavní prvky 

jednotlivých foodblogů a druhá část je pak strukturována dle společných analytických 

témat: „foodie hodnoty“, „sebe-prezentace a sdílení osobního“, „bloger amatér a 

profesionální bloger“, „vliv a autorita blogerů“. Závěr pak shrnuje nejdůležitější tvrzení 

textu. Práce je doplněna třemi přílohami. První pomocí ukázky dvou až tří fotografií 

z každého analyzovaného blogu ilustruje jaký styl fotografií autoři pro své blogy zvolili. 

Druhou přílohou jsou dvě tabulky uvádějící čtenářskou sledovanost stránek blogů na 

serverech Instagram a Facebook, přičemž první z nich je řazena sestupně podle 

sledovanosti na Facebooku a druhá pak opět sestupně dle sledovanosti na Instagramu. 

Poslední příloha se snaží pomocí tabulky přehledně shrnout počet zdrojů, které byly 

podrobeny analýze. 
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1. TEORETICKÁ ČÁST 

V teoretické části práce se věnuji definici a rozboru pojmů blogerství, bloger, 

identita, sebe-prezentace, serious leisure a profesionální bloger, foodies a foodie 

hodnoty. Účelem této kapitoly je tedy jasné vymezení používaných pojmů, seznámení 

čtenáře s relevantní odbornou literaturou či případnými předchozími výzkumy. Za jeden 

z nejklíčovějších konceptů pro tuto práci považuji sebe-prezentaci, neboť právě skrze ni 

se mi povedlo nejlépe uchopit identitu zkoumaných blogerů včetně narativních strategií, 

které jsou na jejich blozích používané. 
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1.1 Blogerství a příběh běžných lidí 

Pokud se někdo chce podílet na vytváření mediálních obsahů, má touhu něco sdělit 

světu, velice jednoduchý způsob je vytvořit si blog. Blogeři dnes píší prakticky o všem: 

o politice, módě, celebritách a v neposlední řadě i o jídle. Bloger dává blogu, a tudíž i 

svým čtenářům, něco ze sebe.  Toto médium využívá osobního charakteru textů, 

přičemž právě ten je jedním z hlavních zdrojů jeho popularity a přitažlivosti. Blogem 

rozumím internetovou stánku, kde zpravidla jeden hlavní autor uveřejňuje tematické 

články s různou mírou osobní účasti. Za blogera pak považuji autora a hlavního 

přispěvatele takovýchto stránek. V této práci se zabývám foodblogy, tedy blogy jejichž 

hlavním a převládajícím tématem je jídlo. 

 

Autory blogů se často stávají „běžní“ lidé ve smyslu sociálním i ekonomickém, kteří 

dávají svým čtenářům nahlédnout do svého každodenního života. Foodblogeři se pak 

zpravidla také neomezují jen na život v kuchyni. Podobně jako jejich kolegové ze sekce 

lifestylových blogů leckdy odkrývají čtenářům svůj osobní život, přičemž překračují 

oblast vaření a jídla obecně. Je možné prohlédnout si jejich fotografie v pyžamu, 

seznámit se se zájmy jejich dětí, přečíst si o zkušenostech s porodem či o ztrátě 

milované osoby. Blog také představuje strategii, prostřednictvím které se běžný člověk 

může stát celebritou. Jeho aktivita na blogu, ať už do ní zapojuje svoje soukromí nebo 

ne, představuje způsob, jak získat čtenáře – a popularitu. Mediální činnost v takovýchto 

případech bývá logicky spatřována jako příčina proměny „běžného“ člověka v celebritu. 

Přerodem běžného člověka v mediální celebritu se zabýval například Graeme Turner 

(2010).  

 

V kontextu Turnerovy teorie (2010) třeba zmínit, že všeobecné povědomí tyto 

procesy spojuje s demokratizací a liberalizací médií, které mediální proměny vlastně 

umožňují. Tyto výrazy však mohou být i zavádějící díky implicitně obsaženému 

předpokladu, že při oné „demokratizaci“ je vytváření mediálních obsahů umožněno 

každému bez ohledu na věk, vzdělání, pohlaví, etnickou identitu nebo socio-

ekonomickou příslušnost. Okruh potenciálních uživatelů/přispěvatelů se jistě rozšířil, 

avšak stále se týká určité skupiny lidí, která má potřebný ekonomický kapitál a další 

nutné společenské statky. Stejně tak celebrity, jež se proslavily díky tomu, že umožnili 

nahlédnout do své “soukromé” každodennosti, jsou stále privilegovanými celebritami, 

jak ostatně poznamenává i Turner (2010). Je důležité zdůraznit, že celebrity (i ty 
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foodblogerské) stále zůstávají systematicky hierarchizovanou a exkluzivní kategorií, 

bez ohledu na to jak vzniká (Turner 2010: 16). Přirozeně ne každý bloger se stává 

celebritou (i kdyby jen v kontextu foodie komunity). 
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1.2 Identita a blog 

Pro účely této práce využívám širokého pojetí osobní identity, tak jak je možné se s 

ní setkat dokonce i ve studentských příručkách – jako příklad lze použít definici z 

Giddensovy Sociologie, která říká, že identita se vyznačuje: „zřetelnými rysy charakteru 

jisté osoby nebo skupiny, které se vztahují k tomu, čím tato osoba či skupina je a co pro 

ni má význam“ (Giddens 2013: 982). V kontextu mé práce a výzkumu, ze kterého tato 

práce vychází, není důležité rozlišovat identitu individuální a kolektivní, neboť 

v kontextu foodbloggingu se mohou tyto dvě kategorie velmi snadno prolínat. Identitu v 

tomto případě můžeme chápat jako specifické sebe-pojetí (které může být individuální 

nebo do určité míry kolektivně sdílené), které je prostřednictvím média blogu 

vyprávěno a performováno. Toto pojetí může být explicitní (jako v případě blogerské 

rubriky “O mně1”) nebo implicitní skrze jednotlivé narativní strategie, které blogeři ve 

svých textech volí. Právě tyto strategie a toto pojetí identity tvoří perspektivu analýzy 

v této práci.  

 

Identita je zde tedy uchopena ve svém nejširším pojetí a to hlavně jako odpověď na 

otázku „Kdo jsi?“. Právě prostřednictvím tohoto pojetí se lze zaměřit na to, jak 

foodblogeři vnímají sami sebe. Co pro ně znamená být blogerem, foodblogerem, zda 

sebe sami vůbec vnímají jako blogery, popřípadě jaké, a jak se tato jejich činnost a 

sebe-identifikace odráží na jejich celkové identitě, tedy na tom kým se cítí být. Identita 

je zde využita jako široký koncept, skrze nějž je možné zachytit odlišné přístupy 

k blogování a vnímání sebe sama prostřednictvím tohoto média. 

                                                 
1 Tato rubrika bývá většinou jakýmsi představením autora či samotného blogu a jeho záměru. 
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1.3 Sebe-prezentace 

Rozdílné pojetí blogů a blogerské identity odráží a zároveň jsou odrazem rozdílné 

sebe-prezentace blogerů. Erving Goffman (1999) konceptualizuje sebe-prezentaci 

v každodenních situacích jako neustálý proces vyvažování managementu dojmů, které 

děláme na druhé, přičemž se každý snaží předvést takové představení, které mu 

umožňuje maximalizovat pozitivní dojmy, které si o něm ostatní vytvoří (Goffman 

1999). Každodenní interakce jsou tak vlastně neustálým sledem představení, jejichž 

účelem je vytvořit o nás u ostatních určitý (typicky kýžený a lichotivý) dojem. V 

případě foodblogů Goffmanův koncept dobře objasňuje probíhající procesy vzniku 

specifické identity foodblogera. Každý článek nebo komentář vlastně představuje 

specifickou sociální interakci mezi autorem a jeho čtenářem/čtenáři a je tak prostorem 

pro onen management dojmů. Řetězením těchto interakcí dochází k ustálení tohoto 

managementu dojmů. Bloger volí specifické způsoby, jak komunikovat se čtenáři, jak 

(literárně i vizuálně) prezentovat své recepty, pokud vůbec a jak vpustit čtenáře blogu 

do svého soukromí. Všechna tato rozhodnutí jsou volena v souladu s individuálními 

hodnotami a preferencemi, které tak představují podklad, na němž se individuální 

identita foodblogu a foodblogera vyjednává. I proto je důležité tyto hodnoty a 

preference brát v úvahu při analýze narativních strategií, které bloger pro svou sebe-

prezentaci volí.  

 

V kontextu procesů managementu dojmů a sebe-prezentace prostřednictvím blogu je 

třeba si dále uvědomit, že v porovnání s každodenními situacemi tváří v tvář má bloger 

mnohem větší možnost strategicky vytvářet a upravovat svou sebe-prezentaci 

(respektive v širokém smyslu slova veškeré obsahy, které na svém blogu uveřejňuje). 

Tento typ interakce v prostoru blogu mu totiž umožňuje výrazně selektivnější a lépe 

optimalizovanou prezentaci sebe sama před ostatními než každodenní sociální kontakty 

(Chen 2010: 29). Prostor blogu odpovídá goffmanovské divadelní metafoře ještě lépe 

než běžné sociální interakce. Bloger je vlastně herec, jehož výkony (mediální obsahy 

blogu) sledují čtenáři, tedy diváci v onom metaforickém divadle. Je třeba si ale 

uvědomit, že platforma blogu vytváří do jisté míry asymetrické vztahy mezi autorem a 

diváky/čtenáři, kdy je v porovnání s běžnými sociálními interakcemi zvýhodňuje sebe-

prezentaci blogera. Právě neobyčejně široké možnosti v míře managementu sebe-
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prezentace, kterou blogerovi umožňuje médium blogu, představuje také důvod, proč 

jsou právě goffmanovské koncepty identity a sebe-pojetí tak klíčové. 
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1.4 Bloger amatér a profesionální bloger 

 Jak poznamenává Jennifer Lofgren (2013) mainstreamová média mají tendenci 

předpokládat, že všichni foodblogeři mají profesionální ambice. Je však důležité 

poznamenat, že autoři mnoha blogů o jídle považují toto psaní pouze za své hobby. 

Jednoduše rádi sdílí recepty a diskutují o nich se stejně smýšlejícími lidmi. Z tohoto 

pohledu vytvářejí „lidovou kulturu pro blogující komunitu“, která může mít následně 

vliv i na mainstreamová média zabývající se jídlem (Lofgren 2013: 4). 

 

Blogování o jídle tak může představovat jen další druh amatérské volnočasové 

záliby, kterou lidé tráví svůj volný čas. Jak ale tedy definovat profesionálního blogera? 

Robert Stebbing tvrdí, že k operacionální definici pojmu profesionál postačí dvě 

kritéria. Za prvé, alespoň 50 % jeho příjmu pochází z dané aktivity a za druhé, této 

činnosti věnuje výrazně více času než amatér. Stebbins sám reflektuje, že tato dvě 

kritéria přirozeně nestačí k tomu, aby popsala celou problematiku a jasně oddělila 

amatéra od profesionála, ovšem mohou posloužit právě jako operacionální definice a 

výchozí perspektiva nezbytná k zahájení výzkumu (Stebbins 1979: 43).  

 

Kvůli lepšímu uchopení problematiky volného času přichází Stebbins s 

klíčovým pojmem serious leisure2, který může problematiku foodblogerství zásadně 

objasnit. Serious leisure znamená systematickou amatérskou snahu, hobby či 

dobrovolnické aktivity, které jsou pro účastníka dostatečně podstatné, zajímavé a 

naplňující, aby v nich nalezl svou (volnočasovou) kariéru, přičemž tato aktivita 

vyžaduje kombinaci speciálních dovedností, znalostí a zkušeností (Stebbins 2008:336). 

Stebbins dále rozvíjí definici serious leisure o 6 kategorií, které by měl účastník 

takovéto aktivity naplňovat: (1) účastník vytrvává v aktivitě i navzdory problémům, (2) 

účastník nachází kariéru ve své roli v serious leisure – tato kariéra je formována 

vlastními nepředvídatelnými událostmi, body zvratu, okamžiky úspěchu a zapojením se, 

(3) účastník se snaží získávat nové vědomosti a dovednosti, (4) tato činnost je pro 

účastníka sebe-rozvíjející, sebe-obohacující a sebe-vyjadřující, (5) účastník si osvojuje 

určitý étos včetně speciálního slovníku, (6) účastník se silně identifikuje s touto 

aktivitou – tato aktivita je pro něj identitotvorná (ibid.). 

 

                                                 
2 Dovolím si použít tento anglický výraz, neboť se mi nepovedlo přijít se stejně výstižným českým 

ekvivalentem. 
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Koncept serious leisure byl už využit u řady výzkumů médií, přičemž byl aplikován 

na blogy s různým zaměřením a obsahem. Na foodblogy jej aplikovali například 

Andrew Cox a Megan Blake, kteří využili konceptu serious leisure při svém výzkumu 

britských foodblogerů. Výzkum byl realizován v roce 2009 a primární data byla získána 

pomocí hloubkových rozhovorů. U svých informátorů se výzkumníci setkali 

s rozlišným vnímáním svých pozic od čistých amatérů až po pre-profesionály. Celý 

výzkum byl však primárně zaměřen na aspekty vytváření, vyhledávání, sdílení a 

managementu informací prostřednictvím foodblogů, přičemž se autoři snažili svou 

studií přispět k lepšímu porozumění foodblogů jako zdrojů informací (Cox, Blake 

2011).  

  

Koncept serious leisure může představovat užitečný nástroj při výzkumu food 

blogerů, neboť pomáhá podchytit spektrum pojetí sama sebe a činnosti, které se blogeři 

prostřednictvím svých blogů věnují. Může tak pomoci lépe pochopit rozlišné podoby 

blogů a přístupů použitých při jejich vytváření. Přestože by se dalo říci, že blogeři se 

mohou stavět do pozice čistých amatérů až profesionálů, neznamená to nezbytně, že by 

amatéři stáli v opozici proti profesionálům a naopak. 
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1. 5 Vliv a autorita blogerů 

Političtí blogeři, stejně jako kupříkladu blogeři píšící o životě celebrit, budují svoji 

autoritu především na tom, že nejsou žurnalisté, vůči nimž se vymezují (Meyers 2012; 

Park 2009). Tím, jak experti a profesionálové demonstrují své statusy odborníků, 

vzdalují se od svého publika. Na rozdíl od nich blogeři konstruují obraz světa tak, že 

umisťují sami sebe na stranu publika, tudíž proti žurnalistům (Park 2009: 267). Jsou 

součásti davu, jedni “z nás”. Tito blogeři se stejnými názory, které má jejich publikum, 

jsou však o krok napřed, neboť rámují své vlastní myšlenky komentáři stejně 

smýšlejících čtenářů (ibid.). Blogeři se nemusejí zabývat původními zdroji a neočekává 

se od nich objektivita či neutralita (Meyers 2012: 1032). Mohou tedy plně využívat 

potenciálu blogu v podobě osobní výpovědi, zlákat tak určité čtenáře a vybudovat si u 

nich důvěru. 

 

Blogy zabývající se jídlem nicméně v našem prostředí nestojí v opozici vůči 

žurnalistům, už vzhledem k tomu že kulinářská žurnalistika není v českém mediálním 

prostoru zvlášť rozvinuta (ačkoliv i to se v posledních letech rapidně mění). Tudíž na 

tomto vymezení nemohou blogeři postavit svou autoritu jako důvěryhodného zdroje 

informací. V případě českých foodblogerů je jejich autora postavena především na 

sociálním vlivu, který představuje jejich široká čtenářská základna, díky které mohou 

formovat mínění svých čtenářů z pozice opinion leaderů. Tato míra sociálního vlivu je 

přímo závislá na počtu čtenářů a mezi jednotlivými food blogery se může výrazně lišit. 

Zvláštním případem jsou v tomto smyslu další čtenáři-blogeři. Podle Chen jsou to 

blogerské celebrity, které se následně staly opinion leadery i ve virtuálním světě 

ostatních (food)blogů. Tato skupina populárních blogerů pak může mít přímý a výrazný 

vliv na to, jak veřejnost vnímá blogerství, protože na ně pak mimo jiné také odkazují 

jiní známí i méně známí blogeři (Chen 2010: 29).  

 

Vliv konkrétního foodblogera je kromě počtu čtenářů založen i na jeho sociálním 

kapitálu. Ten vlastně vzniká sekundárně jako důsledek čtenářské oblíbenosti. Projevuje 

se jako nabídkami spolupráce s firmami a sponzory, vytvářením kontaktů v rámci 

“food-blogosféry” i zvýšeným mediálním zájmem. To vše pak přitahuje další čtenáře. 

Sociální kapitál Pierre Bourdieu přesně definuje jako agregaci skutečných a 

potenciálních zdrojů, které jsou spojeny s vlastnictvím sítí více či méně 
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institucionalizovaných vztahů vzájemné známosti a uznání - nebo jinými slovy -  

členstvím ve skupině, které zajišťuje každému členovi kapitál a kredit v jeho 

nejrůznějším slova smyslu (Bourdieu 1998). V běžné mluvě by velmi zjednodušeně 

řečeno bylo možné mluvit o sociálních kontaktech, které je možné využívat a ze kterých 

je možné těžit.  

 

Vztah mezi počtem čtenářů a sociálním kapitálem je ale složitější. Foodblogerům, 

kteří se mohou chlubit velikou pravidelnou čtenářskou základnou, tato základna přináší 

nové sociální kontakty, zájem médií a různé pracovní příležitosti. Tento sociální kapitál 

je ale nějakou dobu přímo závislý na udržení čtenářské obliby. Foodblogeři jsou si 

velmi dobře vědomi, jak snadno mohou ztratit přízeň svých čtenářů ztratit, a jak 

destruktivní důsledky by to přineslo. U velmi úspěšných blogerů, ale může nastat změna 

vztahu mezi počtem čtenářů a sociálním kapitálem. Dochází totiž u nich k takové 

akumulaci sociálního kapitálu, že jejich pozici už ani odliv čtenářů v pravém smyslu 

slova ohrozit nemůže. Jejich nick se stal tak výraznou značkou, že jejich vliv v 

mediálním prostoru s počtem lajků nebo odběratelů neslábne. 
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1.6 Foodies 

Jak již bylo řečeno, tato práce byla inspirována a částečně vychází z předchozího 

výzkumu foodie komunity3. Foodie komunitou rozumím osoby, které sdílejí silný zájem 

o jídlo, vaření a kulinářství obecně a tento zájem sdílejí prostřednictvím sociálních sítí. 

Foodies se vyznačují vášní pro jídlo, přičemž jim nejde o pouhou konzumaci jídla, 

nýbrž i o jeho přípravu, původ jednotlivých ingrediencí či dále například historii receptu 

a jeho možné obměny. Foodies tak konzumují své jídlo dvakrát. Poprvé se stejně jako u 

všech ostatních jedná o fyzickou konzumaci potravy, podruhé konzumují svoji identitu 

– prostřednictvím symbolických i sociálně ustavených významů přisuzovaných určité 

konzumaci vytvářejí svoji identitu. Řečeno jednodušeji prostřednictvím významů, které 

připisují jídlu, které konzumují, vytvářejí svou identitu. Foodies se vyznačují důrazem 

na sdílení své vášně. To se může projevovat různými způsoby od společného vaření, 

návštěvy restaurace či festivalu jídla, přes sdílení fotografií na sociálních sítích, až po 

psaní veřejného blogu o jídle. Právě onen význam prvku sdílení byl důvodem mého 

zaměření na tento typ blogerů.  

 

Sdílení kulinářských zážitků není rysem, který by se objevoval pouze u foodies. Jídlo 

je kolektivní záležitostí lidské společnosti. Způsob stravování, preferované chutě či 

samotný upřednostňovaný typ jídla utvářejí naší skupinovou identitu. Fox (2003) hovoří 

o mýtu výživy, když dokládá, že výživová hodnota jídla má při jeho volbě minimální 

význam. Vzhledem k tomu, že všichni lidé musejí jíst, to, co jíme, se nutně stává silným 

symbolem toho, kým jsme. Od jiných se odlišujeme tím, co jíme a co naopak ne. Tím 

pádem, to co jíme a jak to jíme, se stává významným identifikačním znakem skupiny 

(Fox 2003: 2). 

 

Hlavním teoretikem teze, že preference jsou zdrojem skupinové identity, je Pierre 

Bourdieu. Ten přichází s tvrzením, že konstrukce skupinové identity se neodvíjí od 

společných rysů skupiny, nýbrž od snahy odlišit se od ostatních skupin. Distinkce 

vytváří důležitý jednotící prvek. Podstatným se tak nestává to, čím skupina je, ale 

naopak to, čím není (Bourdieu 1984). Fox (2003) popisuje, jak během stoupání po 

společenském žebříčku je zapotřebí osvojit si konzumaci vybraných pokrmů. Člověk je 

                                                 
3 Tohoto výzkumu jsme se zúčastnila v rámci studia sociologie na FSV UK. Mé poznatky o foodie 

komunitě se opírají o data, která byla nashromážděna a analyzována právě během tohoto výzkumu, ze 
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skrze neuvědomovaný sociální tlak nucen dát tak přednost šnekům před rychlým 

občerstvením, nehledě na to, co on sám by si nezávisle vybral. Identita foodies je tak 

založena na distinkci od ostatních lidí, kteří jídlu a kvalitě jídla nevěnují tolik 

pozornosti.  

                                                                                                                                               
kterého nebyly publikovány žádné výstupy.  Tato data byla sbírána především prostřednictvím 

polostrukturovaných rozhovorů s českými foodies. 
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1.6.1 Distinkce a foodblogeři 

Jak již bylo řečeno výše, sociální vědci se ve svých pracích týkajících se tématu jídla 

velmi často zabývají jeho distinktivním charakterem, především pak distinkcí mezi 

nižšími a vyššími vrstvami společnosti (Bourdieu 1984, Fox 2003, Corrigan 1997, 

Paddock 2015). Přestože předchozí výzkum, na němž jsem v rámci studia pracovala, 

vedl k závěrům, že v české foodie komunitě se lze setkat s distinkcí vůči těm, kteří 

konzumují „horší“ – nejčastěji ve smyslu méně kvalitní – jídlo a jídlu tolik nerozumějí. 

V případě foodblogerů tato distinkce nebývá tolik významná, ačkoliv odsuzování 

„nekvalitních“ potravin je na stránkách food blogů také možné nalézt. Nicméně se jedná 

pouze o okrajové téma. Rozhodla jsem se tedy nenásledovat tento směr výzkumu. 

 

Blogy jsou čteny určitou skupinou čtenářů (přičemž všichni z nich nemusí být 

nezbytně foodies), avšak sdílí některé obdobné zájmy jako tato komunita. Blogy jako 

takové jsou již předmětem volby, určené na základě specifických preferencí a tedy 

zdrojem distinkce. Zároveň je třeba si uvědomit, že na foodblozích může hledat 

inspiraci k vaření kdokoliv a pokud blogeři cílí na širší publikum, mohli by výraznou 

distinkcí a vymezováním se odradit potenciální čtenáře.  
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1.6.2 Hodnoty foodie komunity 

Jedním ze závěrů předchozího výzkumu foodie komunity bylo zjištění, že foodies 

sdílejí určité hodnoty týkající se vaření a jídla. Jako tyto hodnoty jsme identifikovali: 

sdílení, kvalitu potravin, autenticitu pokrmu, jeho příběh a způsob stolování a 

servírování pokrmů. Pro foodies je naprosto směrodatné sdílení jejich záliby pro jídlo, 

přičemž jsou využívány nejrůznější podoby sdílení. Preference kvalitní stravy je jedním 

ze základních distinkčních prvků, pomocí kterého se vymezují oproti ostatním 

konzumentům. Jimi preferovaná strava, jak tvrdí, není lepší pouze pro chuťové buňky, 

ale pro celkový zdravotní stav lidského těla. Při přípravě pokrmů pečlivě vybírají 

suroviny, přičemž už jejich nákup je spojen s detailním zkoumáním etiket, složení a 

původu. Správné jsou pak ty potraviny, které obsahují minimum chemických aditiv a 

dochucovadel. Toto je také spojeno se zaměřením na autenticitu a příběh jídla. Kvalitní 

a zdravé suroviny mají zajistit tu správnou podobu výsledného pokrmu a dotvoří tak 

pravou a autentickou chuť onoho jídla. Důrazem na tyto dva aspekty jídla se foodie 

přesouvá od pouhého záměru nasytit se ke konzumaci potravin s přidanými hodnotami 

jako je autenticita, ekologická odpovědnost, lokálnost nebo prospěšnost pro lidské 

zdraví. V neposlední řadě neopomíjí ani vizuální stránku stravy a vychutnává si její 

prezentaci v podobě servírování a stolování, které mají dotvořit zážitek z jídla.  
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2. METODOLOGIE 

Hlavní výzkumnou otázka se zabývala identitou foodblogerů a to především ve 

smyslu, jak je tato identita konstruována prostřednictvím obsahů jejich foodblogů. Tato 

otázka mohla být zodpovězena prostřednictvím dalších výzkumných otázek a jejich 

odpovědí. Mezi ně patří otázka „Lze tyto foodblogery považovat za foodie?“, které se 

dále věnuje analytická kapitola 3.2.1 Foodie hodnoty. Další otázky byly spojeny se 

sebe-prezentací blogerů a patřily mezi ně například otázky „Jaké jsou formy jejich sebe-

prezentace?“ a „Jaké narativní strategie jsou voleny pro sebe-prezentaci?“. Sebe-

prezentace včetně jejích narativních strategií je podrobněji rozebírána v kapitole 3.2.2. 

Kapitola 3.2.3 Bloger amatér a profesionální bloger si klade za cíl zodpovědět 

výzkumné otázky spojené s identitou blogera, kterými jsou:  „Považují se zkoumaných 

blogů za blogery?“, „Jak k rolí blogera přistupují a nakládají s ní?“. Poslednímu 

analytickému tématu vliv a autorita kapitoly 3.2.4 se věnují výzkumné otázky: 

„Považují blogeři blogerství za formu vlivu?“, popřípadě „Za jakou formu vlivu?“a „Jak 

s případným vlivem zacházejí a co je s ním spojeno?“. Za účelem zodpovězení těchto 

výzkumných otázek bylo analyzováno 8 českých foodblogů zahrnující 1367 článků 

uveřejněných na těchto blozích, polostrukturované rozhovory se 2 blogery, 30 článků 

z jiných médií a 4 další zdroje (viz příloha č. 3).  
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2.1 Metody sběru dat 

Primárním zdrojem dat pro tento výzkum byla analýza jednotlivých blogů.Ambicí 

výzkumu ovšem bylo čerpat z co nejvíce druhů dat, neboť jsem se prostřednictvím 

triangulace dat snažila dosáhnout vysoké míry spolehlivosti. Proto jsem se jako 

sekundární zdroje dat rozhodla využít polostrukturované rozhovory s autory blogů. Ze 

strany blogerů však o tyto rozhovory nebyl velký zájem a tak jsem jejich nedostatek 

kompenzovala analýzou článků věnujících se jednotlivým blogům prostřednictvím 

databáze Newton Media. 

 

Prvním krokem byla analýza obsahů samotných blogů a to kvůli seznámení s nimi, 

tedy seznámení se stylem jednotlivých blogů, jejich narativy a tématy. Teprve po 

detailním seznámení s každým z blogů jsem mohla přistoupit k rozhovorům.  Pro 

analýzu byly vybrány všechny příspěvky od začátku vzniku blogu až po příspěvky 

publikované v srpnu 2016, včetně. Přestože se jednalo o velké množství příspěvků, bylo 

nezbytné, abych každý jednotlivý přečetla a analyzovala, protože jinak by mohla 

uniknout důležitá data. Termín jsem zvolila kvůli sjednocení dat a ponechání času na 

polostrukturované rozhovory a analýzu článků, které následovaly až po analýze blogů. 

Blogy tedy byly sledované až do konce roku 2016. Každý nový příspěvek, který by se 

významně dotýkal zkoumaných témat, byl rovněž podroben analýze. 

 

K dotazování vybraných foodblogerů jsem se rozhodla využít metody 

polostrukturovaných rozhovorů. Podle Kvalea a Brinkmanna se polostrukturovaný 

rozhovor snaží získat popis světa dotazovaného s ohledem na interpretaci významu 

daného fenoménu. Je zde pevně dán seznam témat a některé možné otázky, ovšem 

vývoj rozhovoru není předem pevně určen. Výzkumník o přesné podobě rozhovoru 

rozhoduje až v jeho průběhu (Kvale Brinkmann 2009: 124). Tato metoda má v případě 

mého výzkumu tu výhodu, že mi umožnila dopředu připravit základní okruh otázek, 

které jsem pokládala všem informátorům. Stejné otázky mi následně dovolily lépe 

porovnávat a analyzovat jejich odpovědi. Vzhledem k tomu, že se nejedná o pevně 

strukturovaný rozhovor, mohla jsem se jednotlivých informátorů ptát rovněž pomocí 

dalších otázek, které vyplynuly z našeho rozhovoru. Tudíž jsem mohla lépe naslouchat 

jejich zkušenostem a popřípadě přidat další témata, kterým přikládají sami informátoři 

význam, což mi pomohlo lépe pochopit a uchopit daný problém. 
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Abych nalezla ekvivalent k polostrukturovaným rozhovorům, které se ukázaly jako 

velmi plodné při snaze o pochopení a uchopení fenoménu foodblogerství, rozhodla jsem 

se pro hloubkovou kvalitativní analýzu článků věnujících se jednotlivým blogům. Tyto 

články jsem shromáždila prostřednictvím databáze Newton Media, kde podle názvů 

jednotlivých vybraných blogů byly vyhledávány články, které se těmto blogům 

věnovaly (velmi často to byly rovněž rozhovory). Články byly vyhledávány v období od 

vzniku jednotlivých blogů až po listopad 2016, včetně. Vybrány byly texty věnující se 

detailněji daným blogerům, tedy především rozhovory. Vynechány byly například texty 

obsahující pouze recepty napsané blogery nebo pouze zmínku o těchto blogerech atd.  
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2.2 Výzkumný vzorek 

Oporou výzkumu při výběru jednotlivých blogů ke studiu mi byla soutěž Food blog 

roku 20154. Tato soutěž hodnotí nominované v řadě kategorií, které představují jakési 

dimenze, ve kterých mohou jednotliví blogeři vynikat. Tento postup výběru 

zkoumaných blogů jsem zvolila jednak proto, že jsem v podstatě mohla přejmout 

seznam blogů, aniž bych se musela bát zásadního ovlivnění ze strany svých vlastních 

preferencí jako čtenáře a pak také proto, že díky jednotlivým kategoriím soutěže, jsem 

získala seznam food blogerů, kteří vynikají v odlišných dimenzích psaní a vytváření 

food blogu. Získala jsem tedy seznam různých kategorií blogů, které vybírala porota či 

samotní čtenáři a tudíž se nejspíš jedná o blogy, které si již vydobyly jistou pozici ve 

foodies komunitě, a u nichž se dá předpokládat nezanedbatelný vliv na podobu 

foodbloggingu (viz podkapitola 1.5). 

 

Zkoumáno bylo celkem 8 blogů. Jednalo se o vítězné blogy v následujících 

kategoriích. Za oddělení Receptů vyhrála Kublanka5 (www.kublanka.cz), za kategorii 

Dezerty a pečení pak zvítězil Pěkně vypečený blog (www.peknevypecenyblog.cz), za 

Fotografii to byla Kitchenette (www.kitchenette.cz), za Food styling ocenění získal blog 

Kitchen and the City (www.kitchenandthecity.blogspot.cz), za Kulinární cestování 

vyhrála cenu autorka blogu Zásadně zdravě (www.zasadnezdrave.cz). Objevem roku se 

pak stal A co teda jíš (www.acotedajis.cz), v kategorii Video zvítězil The Taste of Place 

(www.thatasteofplace.blogspot.cz) a vítězem Hlasování veřejnosti se stalo My Cooking 

Diary (www.mycookingdiary.cz).  

                                                 
4 Prvním ročníkem soutěže byl Food blog roku 2013, rok 2015 byl tedy již jejím třetím ročníkem. 

Odborná porota nominuje 5 blogů v každé ze 7 kategorií, vítěze v každé z těchto kategorií opět určuje 12 

členná odborná porota. Veřejnost vybírá tzv. absolutního vítěze (bez ohledu na kategorie). Každý může 

hlasovat pro jeden z 50 vybraných blogů (tyto blogy jsou vybrány porotou). V posledním třetím ročníku 

soutěže hlasovalo celkem 8 631 lidí. Pořadatelům soutěže se podařilo zmapovat více než 180 českých 

foodblogů. 
5 Názvy blogů jsou v textu pro lepší přehlednost odděleny kurzívou. U Kitchenette se však někdy jedná o 

přezdívku autorky nebo je odkazováno na Kitchenette shop, což je stránka s vlastní doménou sloužící 

jako internetový obchod. V těchto dvou případech výraz Kitchenette kurzívou oddělen není. 
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2.3 Metody analýzy dat 

Při analýze rozhovorů a článků vyplynuly z obsahu zkoumaného materiálu 

analytická témata a jejich kategorie. Důležitá analytická témata textů tak nebyla 

určována předem, ale vznikla až při samotné analýze, což je v souladu s obvyklým 

postupem kvalitativního výzkumu. Kapitola práce 3.2 Analýza jednotlivých témat byla 

členěna do podkapitol právě podle těchto analytických témat (foodie hodnoty, sebe-

prezentace a sdílení osobního, profesionální blogerství, vliv a autorita blogerů). 

 

Texty uveřejněné na zkoumaných blozích mají většinou charakter vyprávění, proto 

jsem pro jejich analýzu využívala především metodu narativní analýzy. Tato vyprávění 

se na stránkách blogů objevují například v rubrice o autorech, v popisech u receptů či 

článků, které recepty neobsahovaly. Tomáš Trampota a Martina Vojtěchovská (2010) 

uvádějí stručnou charakteristiku této metody jako „metodu, která zkoumá, jakým 

způsobem nám média vyprávějí příběhy a která si všímá formy a struktury vyprávění, 

postavení vypravěče, subjektivity vyprávění a dalších aspektů“ (Trampota Vojtěchovská 

2010: 141). Při své analýze jsem se primárně zaměřila na formu a strukturu vyprávění, 

tedy například co si vypravěči zvolili za výchozí bod svých vyprávění, jak příběh 

graduje a jaký má závěr či ponaučení. 
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2.4 Etika výzkumu 

Všechny polostrukturované rozhovory byly pro účely analýzy nahrávány.  Jako 

důkaz o svolení se samotným nahráváním a zpracováním dat mi posloužil podepsaný 

informovaný souhlas od každého informátora. Kvůli spojování výpovědí blogerů 

s obsahem jejich blogu jsem se ve své práci rozhodla uvést jejich jméno i název 

samotného blogu. Na toto rozhodnutí jsem informátory před začátkem rozhovoru 

upozornila a oni jej nevnímali jako problematické. Domnívám se, že k jejich souhlasu 

pomohla osobní povaha blogů a uveřejnění personálií na samotných blozích i fakt, že 

v rozhovorech nebyla probírána citlivá a intimní témata.  

 

Informátorům, se kterými jsem vedla rozhovor, jsem poslala k připomínkování 

pasáže ze své práce, které se zmiňují o nich a jejich blozích. Tím jsme se chtěla vyhnout 

případné dezinterpretaci a zahrnutí částí, které by informátorům mohly přijít jako eticky 

problematické. 

  

Kromě rozhovorů vedených autorkou této práce byla použita veřejně dostupná data 

(blogy, rozhovory v mediích). Blogy, které byly analyzovány pouze na základě těchto 

dat, také nebyly anonymizovány. Díky veřejné dostupnosti obsahů by byly blogy i po 

případné anonymizaci stále velmi snadno dohledatelné. Stejně jako u rozhovorů nejsou 

v těchto zdrojích probírána citlivá či intimní témata, navíc jejich uveřejnění proběhlo se 

souhlasem samotných blogerů (obsah byl uveřejněn samotným blogerem nebo bloger 

dobrovolně poskytl rozhovor k uveřejnění). Uvedení názvů blogů tedy nepovažuji za 

eticky problematické. 
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3. EMPIRICKÁ ČÁST 

Tato kapitola je rozdělena do dvou částí. První z nich se analyticky věnuje klíčovým 

prvkům jednotlivých zkoumaných foodblogů a část druhá pak představuje analýzu 

prostřednictvím výzkumných témat společných pro všechny blogy. První část se skrze 

analytický popis snaží provést čtenáře jednotlivými foodblogy, respektive analyzovat 

prvky typické pro každého konkrétní z nich. Struktura druhé části se pak snaží věnovat 

společným identifikovaným výzkumným tématům, mezi které patří: „foodie hodnoty“, 

„sebe-prezentace a sdílení osobního“, „bloger amatér a profesionální bloger“, „vliv a 

autorita blogera“. 
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3.1 Analýza klíčových prvků foodblogů 

V následující části se prostřednictvím analytického popisu snažím provést 

čtenáře jednotlivými foodblogy, respektive analyzovat prvky typické pro každého 

konkrétní z nich. U každého blogu je uveden jeho název, jméno autora či autorů, rok 

založení, název vítězné kategorie a citace, pomocí které jsem se snažila ilustrovat jeho 

specifičnost. Hlavním předmětem této podkapitoly je pak ukázat, jaké narativní přístupy 

jednotliví blogeři volí (což zahrnuje celkový styl blogu včetně fotografií), odhalit 

způsoby, jakým svoje čtenáře vtahují do svého vyprávění a světa, jež jím konstruují. 

Tyto strategie pak představují základ, z nějž vyplývají, jak blogeři konstruují svou sebe-

identitu, sdílejí hodnoty a utváří specifickou etiku jídla a blogování, což bude 

předmětem analýzy v dalších podkapitolách. V této části jsem se dále pokusila čtenáři 

nastínit rozmanitost zkoumaných blogů, která reflektuje různorodé dimenze 

foodbloggingu a také odpovídá odlišným soutěžním kategoriím Foodblog roku 2015.  

3.1.1 Kublanka (Blanka a Jakub Kardovi, první příspěvek: 14. 12. 
2014, vítěz kategorie Recepty) 

"Manželství je spravedlivé zařízení. Žena musí denně vařit a muž to denně jíst" 

(Kublanka.cz, podtitul webu). 

„Blog je naše třetí dítě“ (Kuchyně.CZ, Kublanka v akci, 15. 12. 20156)  

 

Kublanka je blog psaný manželským párem. Samotný název blog je syntézou jejich 

jmen (Kuba a Blanka). Pro jejich blog je signifikantní komplexní rodinný narativ, který 

spojuje celý blog. Příběh o Kublance je vyprávěním o vzniku rodiny. Rodina je 

v biografii blogu i v jejich celkovém rámování všech příspěvků klíčovým tématem, 

k němuž se vypravěč (Kuba) vztahuje. V příběhu o vzniku blogu a rodiny hraje jídlo 

hlavní roli. Prvním jídlem, které Blanka Kubovi uvařila, bylo kuře na meruňkách, ke 

kterému se Kuba vztahuje jako k jedinému jídlu, které se kdy Blance nepovedlo. 

Důkazem jeho lásky pak bylo, že dal Blance ještě šanci uvařit další jídlo. Právě kuře na 

meruňkách je v narativu konstruováno jako začátek vztahu a manželství Kuby a Blanky, 

jídlo je tak přítomno jakožto zásadní činitel už od jeho počátku. S narativem rodiny a 

jídla,  narativem jídla jako klíčového prvku, který ustavuje a zakládá rodinu, se setkáme 

v celém jejich blogu. Samotná strategie jak vtahují čtenáře do čtení jejich blogu je 

založena na tomto „rodinném “ vyprávění, čtenář má vlastně možnost nakouknut do 
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intimní rodinné dynamiky Blančiny kuchyně, Kubova hodnocení Blančina jídla a z části 

tak ochutnat přátelskou a živelnou atmosféru rodiny s dvěma malými dětmi. Role 

manželů jsou rozdělené jak při vytváření blogu tak v příbězích, které mapují rodinný 

život. Blanka vaří, peče, fotí a sepisuje detailní postupy receptů, Kuba přidává krátké 

popisky a vypráví o jejich rodině. 

 

Tento blog vyhrál soutěž v kategorii Recepty. Ty se skládají z Kubova popisu, 

vyprávění a Blančina detailního sepsání postupu práce. Recepty bývají leckdy z těch 

složitějších a pokrývají širokou škálu mezinárodní kuchyně. Často složité postupy se 

Blanka snaží dopodrobna vysvětlit v postupu práce, který doplňuje ilustračními 

fotografiemi, a následně zodpovídá dotazy v komentářích. V jejích receptech je takřka 

vše domácí včetně pečiva či těstovin.  

3.1.2 Pěkně vypečený blog (Lucie Arichteva, první příspěvek: 30. 12. 
2014, vítěz kategorie Dezerty a pečení) 

„aneb ráda peču pro svého muzikanta“ (peknevypecenyblog.cz, podtitul blogu) 

 

Pěkně vypečený blog se orientuje na sladké i slané pečení. Nejspíše i díky 

samotnému zaměření zde velmi často vyvstává otázka sdílení, především ve formě 

sdílení vlastních upečených výtvorů s někým drahým a důležitým. Samotná autorka 

blogu podle svých slov peče pro svého muzikanta a své děti. Čtenáři v komentářích 

rovněž zmiňují, s kým se o pokrm podělili a komu tedy popřípadě chutnalo. S cílem 

upéct pro někoho je spojena také snaha udělat někomu radost, tedy jej potěšit a navíc 

také snaha o vytvoření specifické domácí atmosféry, kterou opět popisuje autorka i 

čtenáři. 

„Náš dům dokážu díky pečení provonět i několikrát týdně. Škoda jen, že se ta 

báječná vůně nedokáže přenášet po síti. A proto se s vámi podělím o recepty, které mám 

ráda, abyste díky nim mohli příjemně provonět i váš dům“ (peknevypecenyblog.cz, 

Pěkně vypečený blog – aneb ráda peču pro svého muzikanta). 

 

Navíc celý tento koncept pečení pro někoho, pečení s láskou pro své milované, 

podtrhují některé fotografie, kde autorka drží svá hotová díla a nabízí je směrem 

k divákovi (viz příloha č.1).  

                                                                                                                                               
6 Analyzované články jsou v textu citovány následovně: název zdroje, název článku, datum publikování. 

Datum publikování nebylo vždy uvedeno. Více informací k analyzovaným textům viz příloha č.3. 
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Recepty, které autorka uveřejňuje na svůj blog, jsou částečně recepty rodinnými, od 

její matky s babičkou a od rodiny jejího muže. Předávání receptů zde tak není pouze 

přítomné mezi blogerkou a čtenáři, ale též je opakovaně zmiňováno předávání a sdílení 

rodinných receptů mezi generacemi. 

 

„Recept na babiččinu vánočku má moje maminka zapsaný ve svém kuchařském 

sešitku od svých mladých let. Já jsem si jej přepsala do toho svého a loni jsem ji zkusila 

poprvé sama upéct“ (peknevypecenyblog.cz, Babiččina vánočka, 16. 12. 2015) 

 

„Když mě před lety začalo bavit pečení, učila jsem se nejprve na receptech mé 

prababičky. Později jsem se díky rodině mého muzikanta mohla přiučit některým 

tradičním balkánským receptům“ (peknevypecenyblog.cz, Pěkně vypečený blog – aneb 

ráda peču pro svého muzikanta). 

 

Výraznou činností autorky Pěkně vypečeného blogu je dále psaní receptů pro různá 

tištěná a internetová media (například Dekor, Chuťovka, Metro). V prosinci roku 2016 

kromě toho vydala Pěkně vypečenou kuchařku. 

3.1.3 Kitchenette (Markéta Pavleje, první příspěvek: 11. 02. 2012, 
vítěz kategorie Fotografie) 

„spojuji v něm (v blogu) svoje dvě vášně – jídlo a fotografii“ (Elle, Markéta Pavleje, 

12. 12. 2014) 

 

Blog Kitchenette vznikl již v roce 2012 a stal se vzorem pro spoustu dalších 

foodblogerů včetně některých z těch, o kterých pojednává tato práce. Příběh Kitchenette 

je ve zkratce příběhem amatérské blogerky, která se díky svému osobnímu blogu 

prosadila v této oblasti a stala se profesionálem (mimo jiné vydala vlastní kuchařku). Je 

to příběh, který se spousta blogerů rozhodla následovat, i když samozřejmě ne všichni 

měli stejné štěstí a úspěch. 

 

Kromě toho, že blogerka vydala v roce 2014 svou kuchařku Kitchenette – Rok 

v kuchyni, spustila také vlastní e-shop, na kterém lze zakoupit vše od kuchyňských 

potřeb přes kuchařky až po bytové doplňky. 
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„Čtenáři se mě často ptají, kde se dané věci dají sehnat a tak jsem se rozhodla jim je 

přímo zprostředkovávat. (…) Také je tam spoustu zajímavých věcí, které jsem si sama 

dříve nakupovala“ (marketingsales.cz, I v ženském světě se najdou podnikatelské duše, 

11. 11. 2014). 

 

Stejně jako na svém blogu Markéta Pavleje dělá většinu práce sama. Tak tomu bylo 

třeba i u její kuchařky, která byla v tomto ohledu recenzenty kritizovaná, protože se to 

odrazilo na obsahu a gramatice textů, kterým by podle kritik prospělo, kdyby prošly 

rukama zkušeného vydavatele. Jedna z dalších informátorek také začíná plánovat 

vydání vlastní kuchařky a chce se poradit o celém procesu právě s Markétou, neboť i 

ona věří, že nejlepší je nespoléhat se na velká nakladatelství. V obou případech hraje 

kromě finančních důvodů roli i samostatnost blogerek. Ze svých blogů jsou zvyklé 

zvládnout veškerou práci samy a nechtějí se nechat jakkoliv omezovat.  

 

„Když vydáváte knihu s nakladatelem, vše je v jeho režii a nemůžete téměř nic 

ovlivnit. Navíc jako autor dostáváte jen pár procent ze zisku, a vzhledem k tomu, že 

českých čtenářů není až zas tak moc, není to úplně výdělečné podnikání“ 

(marketingsales.cz, I v ženském světě se najdou podnikatelské duše, 11. 11. 2014). 

 

V případě Kitchenette jsou zcela jistě zásadní fotografie doprovázející blog. První 

fotografie byly pořízeny na mobilní telefon a upraveny podle šablon Instagramu. Přes 

snímky zachycené běžným digitálním fotoaparátem se autorka dostala až 

k profesionálním technologiím. Je však důležité, že už v počátcích si blogerka 

vyhrávala s kompozicí a i přes technicky slabou kvalitu snímků je na nich vidět cit, 

talent pro fotografování. Velmi rychle se zlepšovala. Dnes mezi její činnosti patří 

fotografování na zakázku. 

 

„…všechno si fotím a postprodukci sama. V domácích podmínkách je to dost těžké, 

protože už mám docela velký fundus nádobí, pozadí a taky techniky jako jsou světla. 

Prostorově je to náročné, ale má to i své výhody, protože mám vše po ruce a můžu tak 

rpodukovat recepty na blog takřka za běžného chodu domácnosti. Mám k dispozici profi 

studio, ale to využívám jen na komerční focení“ (Lidové noviny, Být sexy lze i 

v kuchyni, 05. 09. 2015). 
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3.1.4 Kitchen and the City (Petra Davidová, první příspěvek: 01. 
2014, vítěz kategorie Food styling) 

„…konečně máte čas na sebe. Na svůj život. Na svůj plán. Na svoji kuchyň“ 

(kitchenandthecity.blogspot.cz, About). 

 

Kitchen and the City je blog, který už svým názvem referuje k popkulturní ikoně 

seriálu Sex and the City. Podle slov autorky je po čtyřicítce sex a touha po něm 

nahrazena potřebou věnovat se vlastní realizaci, což pro autorku znamená vaření a 

blogování. Svou čtyřicítku tak vidí jako novou dimenzi života, možnost se přeorientovat 

z rolí manželky a matky na rozvíjení vlastního potenciálu. Tuto seberealizaci praktikuje 

prostřednictvím kuchyně. Přesvědčivou narativní strategií tohoto blogu není text ale 

fotografie, fotografie jako celek prezentují jídlo a vaření jako něco přitažlivého, 

moderního a vzrušujícího. Není divu, že blog vyhrál soutěžní kategorii Food styling, 

když právě ten dodává pokrmům onu přitažlivost a smyslnost. Sex a smyslnost jsou tak 

vyjádřeny prostřednictvím fotografie a stylizace jídla a je to právě smyslnost, smyslnost 

života po čtyřicítce, kterou autorka používá jako hlavní zdroj přesvědčivosti a lákadla 

ve své narativní strategii 

 

Článků a rozhovorů s Petrou Davidovou je v porovnání s dalšími zmiňovanými 

blogery poměrně poskrovnu. Nejčastěji se lze setkat s jejími recepty, které byly napsány 

a publikovány v některých časopisech. Mou žádost o rozhovor odmítla se slovy 

„nezlobte se, já zas o blogování toho tolik nevím....Spíš asi oslovte nějaké mladší“. 

V těchto pár slovech dokázala naťuknout téma znalosti blogování a zároveň se opět 

vrátit k důležitému motivu blogu, a to věku a vyzrálosti. 

3.1.5 Zásadně zdravě (Jana Černá, první příspěvek: 16. 06. 2014, 
vítěz kategorie Kulinární cestování) 

„Moje práce se skládá ze všeho, co mě baví, pro co teď dejchám a žiju“ 

(zasadnezdrave.cz, Můj příběh). 

 

Příběh Jany z blogu Zásadně zdravě je postaven na klasické příběhu splněného (až 

amerického) snu. Jana popisuje, jak v určitém bodě svého života dospěla ke krizi, kdy si 

uvědomila, že nežije své sny a aby jich dosáhla, musí zaujmout proaktivní přístup. 

Rozhodla se opustit zažitý životní styl a vybudované jistoty a změnila svůj život dle 

vlastních slov „o sto osmdesát stupňů“. Začala svůj život budovat znova a klíčovým se 
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pro ni stalo právě zdravé jídlo. Dnes samu sebe popisuje jako nutriční gastronomku a ve 

svých textech se často odkazuje k tomu, jak ji její práce baví a naplňuje. To představuje 

klíčový motiv při analýze její tvorby.  

 

Narativní strategie, kterou Jana volí, je „žiju svůj sen a vy můžete také“. Jídlo jako 

zdroj životního naplnění a seberealizace je typickým prvkem pro texty Zásadně zdravě. 

Ty se vyznačují rozsáhlou informovaností, pečlivým způsobem zpracování a civilní, ale 

promyšlenou prezentací. Jana využívá svůj blog k podpoře a prezentaci svých 

rozmanitých aktivit, které zahrnují vedení kulinářských kurzů, exkurze do Sapy či 

založení informativního blogu o asijských bylinkách. Různorodost jejích aktivit a její 

příspěvky plné pečlivého stylu, dohledaného množství informací a zajímavostí 

podtrhuje grafická podoba jejího blogu, který byl vytvořen pro ni na míru.  

3.1.6 A co teda jíš (Linda Müllerová, první příspěvek: 30. 08. 2015, 

vítěz kategorie Objev roku) 

„Nebaví mě dělat z receptů rádoby vtipné povídky. Cílem je zjistit, z čeho to je a jak 

to udělat. Jedna fotka stačí“ (acotedajis.cz, O co tady jde?). 

 

Tento veganský blog se vyznačuje svojí strohostí a zvoleným jazykem. Autorka se 

záměrně vyhýbá sdílení informací o sobě a také jakéhokoliv popisu receptu. Po názvu a 

krátkém heslu, podnadpisu (například Letní supernouzovka.), přechází k samotnému 

postupu vaření, výjimkou jsou texty pod recepty, kde většinou komentuje nějaký 

produkt. Recepty jsou doplněny jednou fotografií, která se vyznačuje specifickým 

stylem a food stylingem, fotografie vedoucí k samotnému receptu navíc obsahují slovní 

popis nebo název receptu v anglickém jazyce (plní tak funkci seznamu receptů). 

Fotografie mají bílé pozadí a opět se vyznačují minimalistickým stylem jako celý blog. 

Autorka nepřidává příliš dekorací, pouze občas přidá hravý prvek, kdy pomocí jídla 

vytvoří miniaturní postavičky (ukázky fotografií viz příloha č.1). Tento styl dodržuje od 

samotného vzniku blogu, jediným rozdílem je, že prvotní fotografie nezachycovaly celý 

pokrm ale pouze jeho polocelek. 

 

Na blogu je kladen důraz na jazyk použitý při popisu postupu přípravy, většinou se 

jedná o jediný text k článku.  
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„Koláč posypeme oříšky a pošmákneme si na něm ještě za tepla“ (acotedajis.cz, 

Jáhelný koláček, 19. 09. 2015). 

 

„Krutopřísně rozmixujeme a je hotovo“ (acotedajis.cz, Italská pizza, 06. 09. 2015). 

 

„Na hotovou pizzu naházíme čerstvou rukolu a sníme jí úplně celou sami“ 

(acotedajis.cz, Italská pizza, 18. 09. 2015). 

 

Se slovním projevem si tak často autorka vyhraje podobně jako s aranžmá některých 

fotografií. V neposlední řadě je důležité zmínit, že pro tento blog je rovněž signifikantní 

veganství. Autorka si klade za cíl ukázat prostřednictvím publikovaných receptů 

možnosti veganské stravy.  

 

„Prostě mi jde hlavně o to lidem dokázat, že vegani už dávno nejí jen chleba s 

hořčicí. A pokud se někdo bude inspirovat k veganství a ušetří mě pár zbytečných 'A co 

teda jíš?', budu jen ráda“ (acotedajis.cz, O co tady jde?) 

 

„Netvrdím, že každý neveganský foodblogger je bezcitné hovado s foťákem. (…) 

Protože ač svůj koníček milují, nevědomky jeho prostřednictvím propagují nedobrou 

věc. A kromě té kulinářské vlastně žádnou jinou hodnotu svými fotkami nenabízí“ 

(afuk.cz, A co teda fotíš?, 11. 12. 2015). 

 

Dochází zde k jisté distinkci od neveganský blogů, neboť podle autorky tyto blogy 

předávají pouze „kulinářské hodnoty“ na rozdíl od veganských blogů, které skrze 

sdílení a focení receptů zároveň předávají hodnoty veganské. 

3.1.7 The Taste of Place (Lucie Fenclová a Kateřina Podoláková, 
první příspěvek: 23. 09. 2013, vítěz kategorie Video) 

„Protože víte co je nejlepší na tom když máte s někým foodblog? Jednou za týden se 

sejdeme a uvaříme spolu něco hrozně dobrýho, pak to spolu všechno sníme a máme z 

toho hroznou radost, a myslím že takovýhle radosti jsou právě ty nejlepší“ 

(thetasteofplace.blogspot.cz, Hruškový koláč, 25. 03. 2014). 

  

Tento blog je vytvářen dvěma autorkami, kterého ho založily s cílem trávit společně 

více času. Recepty tedy vymýšlí a vaří společně a jednotlivé články společné vaření 

nastiňují. Soutěž Food blog roku 2015 vyhrály v kategorii Video, 5 z jejich příspěvků je 



   

 

32 

  

doplněno videem. Toto médium si zvolily proto, aby se jim povedlo lépe vystihnout 

atmosféru a náladu, které společné okamžiky (nejenom) v kuchyni doprovázejí. Jak 

samy autorky říkají, videa nemají nahradit písemnou formu receptů, snaží se jimi 

především ilustrovat onu náladu. Pár minutová videa ukazují sestříhanou přípravu 

pokrmu, ale také ujídání a povídání, které vaření doprovází. U pečení se pak setkáme se 

zachycenými momenty, kdy autorky po vložení do trouby s vínem čekají, až bude 

pokrm hotov. Přestože videa obsahují záběry společné zábavy, kdy si spolu blogerky 

povídají, zvuk videa bývá založen pouze na doprovodné hudbě. 

  

„No a my jsme přišly na to, jak z toho být ještě veselejší, normální je, že já to 

všechno nafotím a Káťa o tom napíše článek a teď jsme se rozhodly, že bychom k tomu 

mohly natočit video“ (thetasteofplace.blogspot.cz, Hruškový koláč, 25. 03. 2014). 

 

„Neznamená to že jsem nějaký vlogerky a youtuberky. Prostě točíme pěkný videa o 

tom jak je to pěkný když spolu vaříme a jíme“ (facebook.com/ thetasteofplace, 13. 05. 

2016). 

3.1.8 My Cooking Diary (Kateřina Lustigová, první příspěvek: 17. 02. 
2015, vítěz kategorie Hlasování veřejnosti) 

„Lidé dnes na blogu chtějí vidět osobnost. Když do toho bloger nedává sám sebe, 

obtížněji pak uspěje v těchto anketách (pozn. po vyhlášení soutěže Blogerka roku 2015). 

Lidé mají rádi, když jim propůjčíte svůj život a pustíte je do svého soukromí“ 

(magazin,aktuálně.cz, Recept na úspěšný blog? Lidé chtějí osobnost a příběh. Krásné 

fotky nestačí, říká slavná blogerka, 25. 11. 2015). 

 

Sama autorka o sobě mluví jako o lifestylovém food blogerovi. Pro její práci je 

typické, že se svými čtenáři sdílí svoji každodennost a dává jim tak částečně samu sebe. 

Na jejím blogu jsou kromě receptů k nalezení cestovatelské a jiné články, ovšem toto 

medium využívá především ke sdílení oblíbených receptů. Pro její činnost jsou důležitá 

také další média jako Snapchat, Instagram a Facebook.  

 

Obliba Snapchatu je spojená s možná nejvýraznějším rysem práce Kateřiny: vše co 

dělá, konzultuje se svými čtenáři a fanoušky a jejich zájmu se pak leckdy přizpůsobí. 
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„Lidi ode mě ale mají nejradši spíš jednoduchá a rychlá jídla, která si můžou uvařit 

doma z běžných suroviny. Snažím se to proto kombinovat“ (F.O.O.D., Deník plný 

dobrot, 22. 01. 2016). 

 

Její blog se vyznačuje nespisovným jazykem, který volí záměrně, neboť „tak je to 

prostě ona“. 

 

„Ale třeba spousta lidí z Moravy se třeba ozývá, oni jak mluví spisovně, tak jim to 

nepřijde jako slovo to, co já píšu. (…) Jakkoli to může znít divně já prostě píšu, tak jak 

mluvim. (…) Snažila jsem se některý věci i psát spisovně, ale pak jsme si to vždycky 

přečetla a říkám ne, ne, ne já takhle nemluvim prostě, tak jsem to opravila prostě (…)To 

je i to spojení, oni mě pak slyší mluvit (…) a když mě slyšej mluvim tak jim nepřijde 

divný, že tak mluvim podle mě, ale kdyby mě neznali, nevěděli jak se vyjadřuju a budou 

mě jenom číst, tak jim to bude připadat divný podle mě, ale tim že už mě znaj a ví, že 

řikám prostě a tady ty věci (…) Mám to spojený do toho jednoho celku“ (Kateřina 

Lustigová z My Cooking Diary, rozhovor, 24. 11. 2016). 

 

Vzhledem k tomu, že Kateřina nabízí svým čtenářům především sebe, svou 

každodennost, je pro ni nezbytné, aby její blog a její další aktivity opravdu odrážely její 

osobnost. Tato její strategie se jeví jako úspěšná, neboť na Instagramu má v porovnání 

s ostatními zkoumanými blogery bezkonkurenčně největší počet sledovatelů. Ti již 

přesáhli počet 60 000 a čísla dále stoupají. 
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3.2 Analýza jednotlivých témat 

Při analýze jsem se zaměřila na čtyři témata: foodie hodnoty, sebe-prezentace a 

sdílení osobního, bloger amatér a profesionální bloger a vliv a moc blogerů. Témata 

sebe-prezentace a profesionality se během výzkumu ukázala jak klíčová, proto jim byla 

věnována největší pozornost. To, jak se bloger na svém blogu prezentuje a na kolik se 

svými čtenáři sdílí momenty svého osobního života, utváří jeho styl a podobu blogu a 

to, na kolik se cítí být profesionálním blogerem, pak odráží jeho sebe-identifikaci. 

Někteří o sobě mluví jako o blogerovi a někteří se tomuto označení spíše vyhýbají, 

neboť se primárně identifikují s jinými aktivitami a sociálními rolemi. V těchto dvou 

podkapitolách jsem se tedy snažila věnovat prostor každému jednotlivému blogu a jeho 

analýze. 

 

Vliv a moc blogerů se během polostrukturovaných rozhovorů ukázalo jako téma, 

kterým se blogeři zabývají a ke kterému se chtějí vyjádřit. Zařazuji je do analytické 

části s pomyslným otazníkem a spíše jako možné naznačení dalšího výzkumu, neboť se 

domnívám, že vzhledem k tomu, že se mi nepodařilo nashromáždit (hlavně kvůli 

nedostatku rozhovorů) dostatečně saturovaná data7 a nemohu tak podat vyčerpávající 

výsledky. Tato část tedy především představuje seznámení s tématem na příkladu dat ze 

dvou rozhovorů a jednoho článku.  

 

                                                 
7 Nedostatek dat je zde míněn ve smyslu nedostatečného nasycení dat. Získané informace se zcela 

neopakovaly, neboť každý z informátorů toto téma pojímal trochu odlišně. Není tedy vyloučené, že další 

data by přinesla informace zcela nové. Nemyslím si tedy, že v této podobě by šlo získané poznatky 

zobecňovat na prostředí českých foodblogů. 
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3.2.1 Foodie hodnoty  

Na foodblozích se také výrazně odráží hodnoty, které bývají sdíleny foodies. Při 

analýze zkoumaných blogů, článků a rozhovorů s jejich autory jsem se setkala s 

hodnotami, které byly významné pro skupinu foodies, jež jsme zkoumali spolu s kolegy 

při původním výzkumu české foodie komunity. Na stránkách foodblogů se tak objevují 

i hodnoty, které jsme identifikovali jako důležité pro foodies: sdílení, kvalita potravin, 

autenticita pokrmu, jeho příběh a způsob stolování a servírování pokrmů.  

 

3.2.1.1 Sdílení 

Mezi tyto hodnoty tedy patří důraz na sdílení, který nabývá spoustu podob a 

významů – jako sdílení připravených pokrmů, touha sdílet jako impuls k založení blogu 

či sdílení rodinné či přátelské atmosféry. Forma tohoto média, blog sám o sobě, spočívá 

ve sdílení, není tedy překvapivé, že pro foodblogery je důležité sdílení jejich receptů a 

výtvorů a že oceňují, když se setká s pozitivní odezvou například v podobě dalšího 

sdílení výtvorů uvařených čtenáři podle jejich receptu, jak ukazují následující citace: 

 

„Upřímně řečeno, pozorovat z kuchyně, jak někdo jí moje jídlo a prakticky „ani 

nedutá“, bude asi vždycky ten nejlepší pocit a největší odměna na světě!“ 

(zasadnezdrave.cz, Jóga Slunovratu aneb kterak jsem vařila na statku, 22. 06. 2015) 

 

Téma sdílení také často ukotvuje příběh o tom, jak a proč se bloger rozhodl pro 

založení blogu, přičemž se lze setkat s vyjádřením, že prvotním impulsem nebylo 

sdílení receptů s veřejností nýbrž s přáteli: 

 

„Nejdříve jsem postovala fotky jídel na mých facebookových stránkách, kde jsme se 

předháněli s přáteli, kdo lépe uvaří. (…) Pak mi starší dcera udělala účet na 

Instagramu a najednou to šlo ráz na ráz, přibývalo sledujících, každý se ptal na recept a 

zda nemám blog“ (Lidové noviny, Když mi v restauraci nechutná, jídlo vracím, říká 

foodblogerka, 18. 07. 2015). 

 

Blogeři se však nemusí rozhodnout sdílet se svými čtenáři pouze recepty, ale také 

například zážitky z cest, své názory a někdy také leckdy velmi intimní okamžiky ze 

svého života. Předmět i způsob sdílení tak mohou být výrazně rozlišné. 
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„Dlouho jsem váhala, jestli tuhle kategorii vůbec na web zařadit. Pak jsem se ale 

rozhodla, že se s váma chci dělit o všechno, co se kolem blogu děje a tohle bude ta 

nejlepší cesta“ (mycookingdiary.cz, O čem bude „Na slovíčko“, 806. 09. 2015) 

 

Blogy Pěkně vypečený blog, Kublanka a The Taste of Place obsahují také specifické 

podoby sdílení, které už byly blíže popsány v části představující zkoumané blogy. 

V případě Pěkně vypečeného blogu a Kublanky se jedná o sdílení „hřejivé“ rodinné 

atmosféry, autorky blogu The Taste of Place sdílejí atmosféru přátelství, která 

doprovází jejich společné vaření a pečení.  

 

„Právě dnes se (pozn.: manžel) vrátil z natáčení klipu a já ho chtěla něčím dobrým 

překvapit. Už od dveří poznal, že se chystá něco sladkého ke společné odpolední kávě, 

protože koláč už voněl z trouby“ (peknevypecenyblog.cz, Kynutý švestkový koláč – ke 

společné odpolední kávě, 03. 02. 2015). 

 

3.2.1.2 Autenticita pokrmu 

Autenticitou pokrmu je zde myšleno zachování „správné“ podoby receptu včetně 

přidání nezbytných autentických ingrediencí. Tato autenticita přitom může být 

odvozována od toho, jak by obecně měl pokrm „správně“ vypadat či s jakou jeho 

podobou se k němu věnují osobní vzpomínky – zde je tedy autenticita pojímána 

mnohem subjektivněji.  Důraz na autenticitu pokrmů bývá kladen jak ze strany 

samotných autorů blogů, tak ze strany jejich čtenářů. Kupříkladu u receptu na škubánky 

na blogu Kublanka se rozvinula vášnivá diskuse o tom, jak by měly „ty pravé 

škubánky“ vypadat. Konkrétně na tomto blogu se nejednalo o ojedinělý případ, ačkoliv 

málokdy byla diskuse tak vášnivá a dlouhá a zapojilo se do ní takové množství lidí. 

V jednom ze článků o Kublance se pak lze dočíst, že právě důraz na autenticitu – 

náročné obhájení invenčních přístupů – je jedním z důvodů, proč se na blogu Kublanka 

neobjevuje tolik české kuchyně v porovnání se zahraniční kuchyní.  

 

                                                 
8 Rubrika „Na slovíčko“ blogu My Cooking Diary je podle slov autorky místem, kde píše o všem, co ji 

přijde momentálně zajímavé a aktuální a netýká se to přímo jídla nebo food akcí, kterým se foodblogerka 

věnuje v jiných rubrikách. Články se tak například týkají spolupráce s firmami či úspěchy blogu 

v blogerských soutěžích. 
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„České je tu (pozn.: na blogu kublanka.cz) zatím pomálu, prý každý ví, jak na ni, a 

invenční přístup k české klasice se pak špatně obhajuje“ (Kuchyně.CZ, Kublanka 

v akci, 15. 12. 2015). 

 

Ovšem nejenom pro čtenáře je autenticita pokrmů důležitá, sami blogeři zmiňují 

ingredience a postupu, aby měl daný pokrm tu správnou podobu. 

 

„Co mě ještě baví je, že když si projedete většinu receptů na Chilli con carne na 

internetu, tak se všude píše o přidávání čokolády do omáčky jako o tajný ingredienci. 

Přitom nepřidat do tohodle jídla čokoládu je vlastně skoro to samý, jako když do 

jahodovejch knedlíků nedáte jahodu…“ (mycookingdiary.cz, Chilli con carne, 24. 06. 

2016) 

 

Názory na to, jak by měl pokrm vypadat, se samozřejmě mohou velmi lišit. Někdy 

téměř každý názor znamená jinou podobu a jindy se naopak většina na správné podobě 

shodne mnohem jednodušeji. Autenticita pokrmu však může nabývat ještě osobnějšího 

a subjektivnějšího rázu, pokud se jedná o podobu, kterou si dotyční pamatují kupříkladu 

ze svého dětství. 

 

„Recept na babiččinu vánočku má moje maminka zapsaný ve svém kuchařském 

sešitku od svých mladých let. Já jsem si jej přepsala do toho svého a loni jsem ji zkusila 

poprvé sama upéct. Byla jsem zvědavá, jestli bude skutečně taková, jakou ji znám od 

maminky. Maminka si při ochutnávání k jednomu plátku přivoněla, uprostřed jej 

rozlomila a kousek zkusila …. pak úplně klidným hlasem řekla: Tohle je Babiččina 

vánočka“ (peknevypecnyblog.cz, Babiččina vánočka, 16. 12. 2015). 

 

3.2.1.3 Kvalita potravin 

Téma „kvalitních“ potravin se opakuje velmi často a to především v kontextu 

upřednostňovaní „kvalitních“ potravin nad těmi „nekvalitními“, přičemž z těchto 

„kvalitních“ potravin pak vznikají „kvalitní“ domácí pokrmy, o kterých pak konzumenti 

vědí „co v nich je“, na rozdíl třeba od kupovaných „nekvalitních“ polotovarů. Kvalitní 

potraviny, tak jak jim rozumí foodblogeři, obsahují oproti potravinám nekvalitním jisté 

(nejčastěji nutriční) hodnoty. Nejenom u veganských blogů se lze navíc setkat 
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s důrazem na potraviny spojené s morálními hodnotami. Kvalitní potraviny jsou tedy 

především potraviny obohacené o určité hodnoty. 

 

„Jsem schopná ochutnat téměř cokoli, ale cíleně se vyhýbám potravinám z 

nešetrného zemědělství. Mám k tomu morální i ekologické důvody. Myslím, že různých 

toxických látek je kolem nás až až, a tak se snažím planetu chránit i tím, že kupuji 

potraviny, které nejsou ošetřeny chemicky vůbec nebo jen minimálně. To samé platí o 

masných a mléčných výrobcích“ (OK! magazine, Rok v kuchyni, 21. 05. 2015). 

 

Svým čtenářům pak většina blogerů ráda poradí, kde případně potraviny zakoupit a 

někteří z nich si dokonce berou za svůj cíl a povinnost předávat svým čtenářům 

informace o „kvalitních“ surovinách, především upozorněním na rozdíly mezi nimi a 

těmi „nekvalitními“ a poskytnutí návodu k jejich odlišení. 

 

„Připadá mi jako absolutní morální a foodblogerská povinost tyto videa šířit, tak 

tedy postuji další ze série Pekla na talíři a to díl o čerstvém mase“ (kitchenette.cz, 

Peklo na talíři, 13. 03. 2013) 

 

3.2.1.4 Příběh pokrmu 

Ačkoliv to působí jako klišé, příběh pokrmu je skutečnou hodnotou, kterou foodies i 

foodblogeři vyznávají. Příběh nabývá podoby informovanosti o původu pokrmu a jeho 

ingrediencích, o autentické podobě, případně o jeho historii, možných podobách či o 

příběh ryze osobního charakteru. Příběh pokrmu je emickým termínem, který má určitý 

hodnotový náboj. Pokrm s příběh je pokrm neanonymní – je zde možné vystopovat jeho 

původ – bývá nasycen hodnotami zabývajícími se ekologii, zdravou stravou či například 

otázce lokálnosti potravin. Právě kvůli hodnotám, se kterými je příběh pokrmu spojen, 

je vhodné tento termín používat. Potraviny s příběhem mohou být považovány za 

kvalitní, právě proto, že konzument ví, odkud pochází, což mu poskytuje pocit kontroly 

nad svým stravováním, protože považuje suroviny s příběhem za přínosnější a zdravější 

pro lidské tělo než takové, jejichž původ je neznámý a nad kterými tak pocit kontroly 

nemá. K příběhu pokrmu tedy například patří „maso od šťastné krávy“ či lokální 

suroviny často pořizované přímo do farmářů.  
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„Je krásné číst v jídelním lístku, že bylinky dodává pan ten a ten... a drůbeží maso je 

z farmy té a té...“ (Lidové noviny, Být sexy lze i v kuchyni, 05. 09. 2015). 

 

Příběh pokrmu je rovněž spojen s důkazem jeho autenticity a s tím jak by měl 

“správně” vypadat. Na některých blozích například na Kublance a Zásadně zdravě se u 

spousty receptů lze dočíst příběh daného jídla třeba v podobě informací o jeho vzniku či 

variacích. Autory obou blogů tyto informace velmi zajímají a rádi se o ně se svým 

publikem podělí. 

 

„Že až se příště vydáte do vietnamské tržnice v Čechách, ale třeba i ve Vietnamu na 

trh, a budete mít chuť si něco uvařit nebo se jen dozvědět „co že to vlastně jíte a k čemu 

to čicháte“, tak informace můžete hledat právě tuhle“ (zasadnezdrave.cz, 

Asijskebylinky.cz aneb průvodce asijskými bylinkami, 16. 06. 2016). 

 

 

„Maritozzi je tradiční italský dezert z Říma který pečou nevěsty svým snoubencům, 

aby si nedůvěřivý jinoši byli jisti, že to bude ono“ (kublanka.cz, Maritozzi, 26. 08. 

2015) 

 

Příběhy pokrmů pak opět mohou nabývat ryze osobní podobu například příběhů 

rodinných, což ilustruje citace z  Pěkně vypečeného blogu, kde autorka od historie 

pokrmu přechází k jeho osobní historii v její vlastní rodině. 

 

„Příběh o vzniku tohoto úžasného dortu, který na počátku 20. století vytvořil 

šéfkuchař pro ruskou balerínu, jste už možná někde slyšeli. Avšak ten náš příběh určitě 

neznáte. Váže se k dnešnímu datu, kdy je sice svátek sv. Valentýna, ale já s mým 

muzikantem slavím své vlastní výročí, kdy mu pokaždé udělám tento křehký dortík“ 

(peknevypecenybog.cz, Pavlova – dort pro baletku, 14. 02. 2015). 

 

3.2.1.5 Food styling, servírování a stolování 

V neposlední řadě je zde kladen důraz na food styling a způsob servírování či 

stolování. Stolování a servírování pokrmů pak bývá spojeno s vizuální stránkou 

pokrmů, která bývá zachycena fotografickými snímky. Do této kategorie tak patří 

rovněž food styling až stylizování fotografií včetně shromažďování různých 

fotografických pozadí a doplňků jako je různě barevné a tvarované nádobí či dekorace, 
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které mohou být pro vytvoření neobvyklých fotografií potřebné. Množství kuchyňských 

doplňků bývá leckdy zmíněno v legraci stejně tak, jak to dělá například dcera autorky 

blogu Kitchen and the City. 

 

„Taky nám v kuchyni teď zabere půlka skříní věci na focení. Máme 65940 různých 

talířků, k tomu 96712 jiných hrnečků a dokonce máme schované i různé 

podlahy&desky“ (dblog.cz, More Foodie Years Please, 21. 01. 2015). 

 

K vytvoření fotografií je kromě doplňků a jiného vybavení zapotřebí určitých 

schopností blogera. Mnoho zkoumaných foodblogů odkazuje k tomu, na kolik se v této 

dovednosti postupem času jejich autoři zlepšili. Tyto schopnosti mohou být mimo jiné 

označované jako „smysl pro detail“ či „estetické cítěni“. 

 

„Kuchař by měl mít smysl pro detail“ (vitalita.cz, Kitchenette: Food blog byl můj 

sen, 09. 03. 2015). 

 

„Takže ano, mám nějaké estetické cítění a využívám ho v tom, jak moje recepty a 

hotová jídla vypadají. Estetická stránka jídla je ohromně důležitá, každý rodič ví, že už 

děti jedí očima a že vkusně naservírované jídlo je prvním krokem k úspěchu“  

(Lidové noviny, Být sexy lze i v kuchyni, 05. 09. 2015). 

 

Autoři si s fotografiemi vyhrávají a během času je vidět, jak se jejich fotografie 

proměňují, například v přidávání a odebírání doplňků či v zachycování celku až detailu, 

vypilovávají určitý osobní styl, který bývá pro nejednoho autora charakteristický. 

Přestože autorka blogu A co teda jíš na jednu stranu tvrdí, že je na food styling „trochu 

líná“, na druhou stranu má stále jasnou představu, jakým směrem se nechce ubírat a 

jaký styl u svých fotografií volí. 

 

 „Všude vidíš jeden a ten samý styl focení, stejné rozmístění talířů, talířků, příborů, 

ubrusů, kytek a nevím čeho všeho. Tímhle směrem se proto ubírat nechci. Plus 

přiznávám, že jsem na ten food a kitchen styling trochu líná“ (afop.cz, Měsíc 

s blogerkami: A co teda jíš, Lindo?, 13. 01. 2016). 
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„Pořád se držím minimalismu, jednoduchosti, barevného jídla v kontrastu s bílým 

podkladem a pozadím“ (megapixel.cz, A co teda jíš? Rozhovor s food bloggerkou 

lindou, 20. 01. 2016). 

 

Jak ukazují tato data, na foodblozích se odrážejí foodie hodnoty, které vyznávají 

jejich autoři podobně jako jiní foodies. To, že tyto blogy obsahují foodie hodnoty, je 

významné, neboť tak dokládají, že foodblogeři se řadí mezi foodies a že se jejich blogy  

mohou stávat důležitým médiem pro foodie komunitu. 
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3.2.2 Sebe-prezentace a sdílení osobního 

Bloger volí specifické způsoby, jak komunikovat se čtenáři, jak se prostřednictvím 

zveřejněných obsahů prezentovat a jak vpustit čtenáře blogu do svého soukromí. Činí 

tedy řadu rozhodnutí, která vycházejí z jeho hodnot a preferencí, které v podstatě 

představují základní kameny, z kterých je vystavěna blogerova identita. Forma jeho 

blogování a sebe-prezentace, je tedy reflexí jeho identity. Specifická sebe-prezentace 

foodblogera se odráží jak na podobě foodblogu jako celku, tak na jeho jednotlivých 

pasážích. Jedná se o text, ve kterém se foodbloger představuje, uveřejněný recept, 

článek, skrze nějž bloger sdílí se čtenáři své názory či okamžiky ze svého osobního 

života, odpovědi na komentáře či vizuální část blogu včetně fotografií doplňujících 

uveřejněné články. 

 

Styl sebe-prezentace některých blogů včetně analýzy jejich narativů byl již zmíněn 

v kapitole 3.1. Nelze však analyticky popsat foodblog bez poukázání na strategie sebe-

prezentace jejich autorů, neboť udává podobu jejich foodblogů. V následujících řádcích 

se pokusím podrobněji popsat, jakou strategii sebe-prezentace si autoři foodblogů 

zvolili, včetně strategie týkající se právě sdílení osobního života. Přestože je možné 

vnímat mezi jednotlivými narativními strategiemi a formami sebe-prezentace určité 

podobnosti (například podobnost mezi vpuštěním do rodinné atmosféry a vytváření 

hřejivé domácí atmosféry prostřednictvím pečení pro druhé či mezi blogerkou 

vystupující jako čtenářova kamarádka a dvěma spřáteleným autorkám blogu zvoucí 

čtenáře do svého přátelství), bylo by zjednodušující rozumět jim jako stejným 

narativním strategiím. Pro snadnější porozumění jsem se snažila čtenáře vést 

následujícím textem pomocí jednotlivých blogů. 

 

3.2.2.1 Narativní strategie rodinné atmosféry 

Autoři blogu Kublanka se v první řadě prezentují jako manželé a rodiče a Kublanka 

je tak obrazem rodinného života. Patří k tomu i humor, který především doprovází 

popisy receptů.  

 

„promiňte tu neskromnost, ale musím Blanku přimět k tomu, abych nemusel čekat 

dlouhých 365 dní na další várku“ (kublanka.cz, Husí Kaldon, 16. 12. 2014). 
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„Už ani pořádně nevím, jak chutná domácí focaccia. Většinou se na mne vůbec 

nedostane. Maximálně nějaký drobeček, co se válí všude okolo, poté co se na to naši 

draci vrhnou“ (kublanka.cz, Focaccia s rozmarýnem, 15. 12. 2014). 

 

Vtip je často založen na rodinné každodennosti, v tomto případě třeba na tom, jak se 

kvůli dětem nedostává na manžela/otce dobrého jídla. Autoři blogu odkrývají svůj 

osobní život právě skrze každodenní momenty své rodiny, jež bývají prezentovány 

s nadsázkou a vtipem. Intimním tématům se vyhýbají, spíše sdílí informace typu, komu 

ze členů rodiny chutná jaký pokrm či jaké ingredienci nemůže přijít na chuť a tak se 

třeba čtenáři dozvídají, že Blanka miluje koření, avšak po skořici mívá migrény. Na 

fotografiích na blogu jsou někdy zachyceny děti, rodinné fotky lze najít spíše na 

Instragramu, kde bývají třeba v podobě snímků z rodinných akcí jako je dětský 

fotbalový zápas.  

 

3.2.2.2 Narativní strategie pečení pro druhé 

„Ať už to jsou originální fotky, styl psaní, zajímavé recepty. Prostě ještě nějaká 

přidaná hodnota, osobitost, díky které se odliší od ostatních“ (patriotmagazin.cz, Co 

dělá úspěšná blogerka?, 06. 12. 2016). 

 

Podle Lucie Arichtevy by měl blog obsahovat určitý originální styl, který by jej 

odlišil od jiných blogů. Jaký je tedy styl jejího Pěkně vypečeného blogu? Stejně jako 

Kublanka je tento blog ukotven do rodinného prostředí, ale rodinný život je zde 

prezentován pouze jednou autorkou, tedy pouze z jejího pohledu a kromě rodinných 

příběhů jsou zde prezentovány příběhy, ve kterých autorka vystupuje hlavně jako 

blogerka a nechává stranou roli matky a manželky. Jsou to především o situace spojené 

s blogováním a aktivitami, které vychází z její blogerské činnosti, jako je například 

vydání její nové Pěkně vypečené kuchařky.  

 

 „Vzpomínám si, jak mi v místnosti plné lidí zněla v uších stále ta tři neuvěřitelná 

slova: vydám ti knihu!“ (peknevypecenyblog.cz, Pěkně vypečená kuchařka, 30. 11. 

2016) 

 

Jak už se čtenář dozvídá z podtitulu blogu, manžel foodblogerky je muzikantem. Už 

se zde ale nedočte, že tento muzikant – jak mu ve svých textech autorka přezdívá – je 

spojen se skupinou Kryštof a že dalšími členy jejich rozšířené rodiny je kupříkladu 
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režisér či herečka. Přestože autorka na svém blogu o slavných příbuzných a přátelích 

nepíše, uveřejnila na facebookové stránce například příspěvek o tom, jak moc její 

tartaletky chutnaly slavnému zpěvákovi, a na Pěkně vypečeném blogu pak napsala o 

věnované kuchařce Poklady klasické české kuchyně. 

 

„Knihu dostal můj muzikant i celá kapela od jejich fanouška Romana Vaňka, ale 

věnování nechal napsat pro mě“ (peknevypecenyblog.cz, Velikonoční beránek, 05. 04. 

2015)   

 

3.2.2.3 Narativní strategie moderní kuchařky 

„Když jsem začala před čtyřmi lety psát blog, ani by mě nenapadlo, že se stane tolik 

osobním. Myslím, že jsem byla velký introvert a nedokázala jsem si představit, že bych 

na tyto stránky nechala vloudit něco víc, než jen zmínku o tom, že ten či onen recept je 

od mé babičky a nebo, že daný koláč je oblíbeným koláčem mé dcer“ (kitchenette.cz, 

Narození Jonase Isaaca, 29. 07. 2016). 

 

Článek Narození Jonase Isaaca představuje popis blogerčiných zkušeností s porody a 

mohl by být považován za jakousi intimní zpověď. Přestože, jak píše samotná autorka, 

původně neplánovala, že se její foodblog stane natolik osobním, během téměř pěti let 

jeho existence začala čtenáře zvát do svého života čím dál tím více. Přestože se autorka 

se čtenáři dělí o leckdy velmi intimní okamžiky svého osobního života, takovýto 

charakter mají příspěvky v rubrice Články a nenacházejí se přímo u popisu receptů. 

Recepty jsou psány způsobem připomínající styl receptů v kuchařce. Popis receptu se 

tak často věnuje spíše příběhu ingrediencí než osobním příběhům blogerky. Celková 

sebe-prezentace blogu Kitchenette by se tak dala shrnout jako moderní a profesionální. 

  

Prezentace Kitchenette shopu je v porovnání s osobním blogem mírně odlišná, 

přestože byl shop založen díky blogu a jeho čtenáři tvoří značnou část zákazníků. Na 

stránkách shopu, podobně jako na blogu, lze nalézt pasáž představující jeho příběh. 

Tento text je nazván „Kdo jsme“ a jak už název napovídá, tento příběh není vyprávěn 

z pozice jednoho vypravěče – zdá se, že lidí, kteří „jsou obchodem“ je více. Také je 

pozoruhodné, že o autorce blogu Kitchenette se zde píše ve třetí osobě. Markéta Pavleje 

je představena jako ten, u koho začaly příběh blogu i shopu, přičemž právě příběh 

obchodu ona sama nevypráví. Kitchenette shop je jednou z aktivit foodblogerky 
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Markéty, ovšem forma jeho prezentace na jeho stránkách se odlišuje oproti strategii 

sebe-prezentace, která je zvolena pro blog Kitchenette jako takový.  

 

„Jsme obchod, který vznikl z naplněného snu, velké lásky k vaření a také, aby plnil 

sny další. Vše začalo jedním malým blogem o vaření , který se za krátko stal blogem 

větším. (…) Kreativní lidé a snílci mají často mnoho i bláznivých nápadů a více práce 

těmto lidem spíše zabere tyto nápady mírnit a držet je na krátkých otěžích. Markéta 

Pavleje, zakladatelka blogu, patří k těmto lidem (…) S vášní k focení a foodstylingu 

pečlivě vybírala krásné fotogenické sety talířů, servírování a prostírání. (…) A tak byl 

vytvořen tento virtuální obchod, aby zprostředkovával krásné věci. Takové věci, které 

skutečně milujeme“ (kitchenetteshop.cz, Kdo jsme). 

3.2.2.4 Narativní strategie seberealizace  

Narativní strategie blogu Kitchen and the City zaměřená na seberealizaci skrze vaření 

a blogování, již byla popsána v podkapitole 3.1.4. Autorka dále často vypráví příběhy o 

situacích doprovázejících její foodblogerskou činnost, přičemž tyto příběhy mívají 

podobnou zápletku. Jedná se o jistou výzvu spojenou s nejistotou, kterou blogerka 

překoná. Na blogu tak lze nalézt nejeden příspěvek, kde je barvitě vyprávěno o trémě a 

nervozitě, které doprovázejí přípravy a průběh akcí jako například výstup v televizním 

vysílání či předávání cen. 

 

V porovnání s ostatními foodblogery neposkytuje Petra tolik rozhovorů, ve kterých 

by bylo možné se o ní dozvědět něco více, se rozhodla sdílet na svém blogu. Při 

odhalování soukromí blogerka většinou vypráví rodinné historky spojené s návštěvou 

restaurace či cestováním po světě. Když potom v jednom ze svých příspěvků píše o 

smrti své dcery, jeví se takto intimní téma jako velmi překvapující. 

 

„Jiný druh nádoru se vkradl zákeřně do naší rodiny téměř před 24 lety. Zcela 

nenápadně. V podobě zvýšených teplot, únavy, bolesti bříška. Ani dětská obvodní 

lékařka po několika mých návštěvách v ordinaci ho nediagnostikovala. A pak? 

Pohotovost a rovnou FN Motol. Dva roky tvrdé léčby a to nejhorší, co může matku v 

životě potkat. Proč Vám to píšu? Nechtěla jsem, nerada ventiluju svoje soukromí, ale 

kdyby můj příběh pomohl alespoň jednomu dítěti, jedné matce...“ 

(kitchenandthecity.blogspot.cz, Dýňové muffiny, 09. 2015). 

 

http://www.kitchenette.cz/
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Jak uvádí sama blogerka, nerada ventiluje své soukromí. Její dcera Dominika je na 

svém lifestylovém blogu Dblog v tomto ohledu mnohem sdílnější a tak se na těchto 

stránkách dá o autorce Kitchen and the City a o jejím blogu také něco dozvědět (viz 

například kapitola 3.2.1. 

 

3.2.2.5 Narativní strategie splněného snu 

Narativní strategií Jany z blogu Zásadně zdravě je ve zkratce poselství čtenářům, že 

ona žije svůj sen a oni mohou také. Styl blogu je velmi neformální a Jana vystupuje jako 

otevřená kamarádka čtenářů, která své čtenáře často zasvěcuje do toho, co, jak a proč 

dělá. Blog kromě rubriky receptů obsahuje také rubriku cestování či rubriku, kterou 

blogerka nazvala „osobní“. Následující citaci foodblogerka seznamuje čtenáře se 

stylem, jakým chce psát některé články v rubrice cestování.  

  

„Tentokrát chci psát deník, a to jednak proto, že mě to baví a mám na to čas, 

a druhak proto, že to třeba bude zase někdo číst… a mít z toho radost nebo srandu, 

a v nejlepším případě obojí. Bude to možná ještě o ždibec víc neformální než obvykle, 

prostě stejně tak, jako si obyčejně píšu zápisky z cest…“ (zasadnezdrave.cz, Deník z 

Vietnamu #1 Dojeli jsme, dobře tu vaří, 23. 03. 2016). 

 

„Já Sapu miluju a budu tam pořád dost často, ale letos S VEŘEJNÝMI VÝLETY 

OFICIÁLNĚ KONČÍM. Do Sapy (zvlášť o víkendu) chodí už tolik lidí (ano, i díky mně) 

a vyrojilo se za ty roky tolik nových průvodců, že to pro mě začíná ztrácet atmosféru, 

a tím pádem i postrádat smysl“ (zasadnezdrave.cz, Proč dělám výlety do Sapy, a proč si 

letos hraju na průvodkyni naposled, 14. 03. 2016) 

 

Přestože Jana vystupuje v pozici kamarádky, její blog zároveň odkazuje na činnosti, 

kterými se blogerka živí (například kurzy vaření, výlety do Sapy aj.). Prezentuje se tedy 

jako kamarádka, která sdílí své zájmy a koníčky, jež se staly její vysněnou prací, a která 

může čtenářům se stejnými zájmy nabídnout některé ze svých služeb.  

 

3.2.2.6 Narativní strategie bez osobního příběhu 

„Ale především mají stránky sloužit jako praktická databáze veganských receptů“ 

(afop.cz, Měsíc s blogerkami: A co teda jíš, Lindo?, 13. 01. 2016). 
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V článku O co tady jde? foodblogerka předesílá, že se při psaní receptů zaměřuje na 

seznam ingrediencí a popis postupu, že jedna fotografie na recept bohatě stačí a že se 

tak záměrně vyhýbá spojování receptů s „rádoby vtipnými historkami“. Blog pro ni 

představuje především databázi receptů, není to prostor pro osobní vyprávění. Některé 

recepty jsou doplněny propagačním a komerčním textem pod čarou. Samotné recepty 

jsou však velmi minimalistické a jdoucí přímo k věci. O podobě blogu má autorka zcela 

jasno. 

 

„Pro můj blog to znamená dobrou a výraznou fotku. Pak taky jednoduchost, 

pragmatičnost a humor. I když se často směju jen já“ (afop.cz, Měsíc s blogerkami: A 

co teda jíš, Lindo?, 13. 01. 2016). 

 

„Myslím, že nejvíc je to znát na fotkách. Jinak můj styl psaní je velice přímočarý, a 

tak se snažím spíše obohacovat vlastní slovní zásobu tak, abych byla schopna vše 

podstatné nahňácat do minimálního počtu vět. Na sáhodlouhé recepty zpravidla nemám 

náladu ani čas. Každopádně, pořád se mám co učit, a to úplně ve všem“ (afop.cz, Měsíc 

s blogerkami: A co teda jíš, Lindo?, 13. 01. 2016). 

 

Styl A co teda jíš je vymezením se vůči „typickým foodblogům“. Text O co tady 

jde?, který blog představuje, je v podstatě desetibodovým výčtem toho, kým 

foodblogerka není a čím není její foodblog. Tím, stejně jako svou celkovou strategií, tak 

foodblogerka vytváří velmi specifický styl blogu a své sebe-prezentace. Na rozdíl od 

jiných blogerů se snaží poskytnout recept pokrmu a jeho fotografii bez doprovodých 

vyprávění. Narativní strategie tohoto blogu tedy spočívá ve velmi minimalistickém 

přístupu nezatíženém obsáhlým vyprávěním. Autorka se snaží zaujmout čtenáře, kteří 

nehledají příběh ke čtení, nýbrž vyhledávají přímo recepty, což odpovídá jejímu cílu, 

aby stránky sloužily jako „praktická databáze receptů“. 

 

„Blog by měl zároveň odrážet autorovu osobnost a přinášet nějakou skutečnou 

hodnotu“ (afop.cz, Měsíc s blogerkami: A co teda jíš, Lindo?, 13. 01. 2016). 

 

3.2.2.7 Narativní strategie pozvání do přátelství 

Rubrika „O mně“ na blogu The Taste of Place je doplněna jednou společnou 

fotografií autorek a představuje pár řádků, kde se dívky navzájem popisují, nebo spíše 
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píší, co mají na sobě navzájem rády (Lucie dokonce čtenáře přímo vybízí, aby měli 

Kateřinu také rádi).  

 

„K. o L.: Na vaření s Lucií je ze všeho nejlepší její nadšení. Když vyndáte koláč z 

trouby tak skoro nadskakuje štěstím a když jí něco chutná, tak zaječí na celý byt: 'Ježiši 

Káťo to je tááák dobrý!!' a já se směju a mám radost. L. o K.: říkám Káťě: 'Ježíš já 

mám špinavej mac, musím si ho vyčistit.' Káťa: 'Taky ho mám špinavej, koukej, jéžíš a 

tady je ještě marcipán.' No je prostě skvělá, zbožňujte jí!“ (thetasteofplace.blogspot.cz, 

O mně) 

 

Autorky se v první řadě prezentují jako kamarádky a svůj blog pak hlavně jako 

prostředek pro společné vaření a společné trávení času. Jejich narace se kromě 

společných zážitků opírají o jejich rodiny, především pak jak byl daný pokrm 

připravován jejich rodiči a jak byl postup jeho přípravy blogerkám předáván. Narativní 

strategií blogu The Taste of Place je vtáhnout čtenáře do přátelství autorek a být také 

zároveň jejich „kamarádkami“. 

 

3.2.2.8 Narativní strategie sdílení osobního života 

Pro činnost foodblogerky Kateřiny Lustigové je charakteristické otevřené sdílení 

jejího osobního života se čtenáři a jejího celkového přístupu k nim. Její základní 

strategií je, aby vytvářené obsahy korespondovaly s její osobností, “aby to prostě byla 

ona”. Dále se také snaží vyhovět čtenářů a poskytnout jim to, co chtějí. 

 

„Lidé k tomu potřebují váš obličej, příběh konkrétního člověka“ 

(magazin,aktuálně.cz, Recept na úspěšný blog? Lidé chtějí osobnost a příběh. Krásné 

fotky nestačí, říká slavná blogerka, 25. 11. 2015). 

 

„Mě baví ta interakce s těma lidma (…) takže pro mě je potom důležitý,a bych do 

toho dávala kus sebe, aby oni se mnou komunikovali a tak, kdy to není zosobněný tak 

podle mě pro ty lidi, ty lidi si to třeba nechtěj tak rádi uvařit no, nebo já z toho mám 

takovej pocit (…) taková přidaná hodnota, že mě znaj“ (Kateřina Lustigová z My 

Cooking Diary, rozhovor 24.11.2016). 

 

Právě to, že čtenáři Kateřinu znají, je dle jejích slov přidaná hodnota její práce. To 

samozřejmě úzce souvisí s její snahou, aby její práce korespondovala s její osobností. 
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Při domlouvání našeho rozhovoru od prvního okamžiku podepisovala e-maily Kačí, 

stejně tak jako podepisuje své příspěvky na blogu, a celá konverzace byla neformální, 

právě tak jako její styl psaní. Kateřina je navíc ochotna se svými čtenáři diskutovat 

podobu svého blogu či případné budoucí spolupráce s firmami. 

 

“Třeba na Snapchatu, že jo, jako že třeba já jim řeknu, no tak jsem prostě dostala 

nabídku tady prostě, že bych se třeba  zeptala „a jaká forma reklamy vám nejvíc vadí? 

(…) a oni mi prostě píšou, oni mi napíšou názory,posílaj mi videa, povídaj si se mnou a 

mě to prostě zajímá, protože oni jsou pro mě hrozně důležitý, já díky nim mám to , co 

mám” (Kateřina Lustigová z My Cooking Diary,  rozhovor, 24. 11. 2016). 

 

“I kdybych vyhrála třeba nějakou kategorii od tý poroty, tak je to hezký, ale mně 

stejně bude víc těšit ta od těch lidí, protože prostě pro mě je důležitý, co si o mě myslej 

lidi a ne to co si o mně myslí 5 lidí v porotě” (Kateřina Lustigová z My Cooking Diary, 

rozhovor, 24. 11. 2016) 

 

Jak je vidět z této analýzy, narativní strategie foodblogů mohou být silně odlišné. Je 

však nutné reflektovat, že analyzované foodblogy představují skupinu blogů, které byly 

vybrány v rámci soutěže Food blog roku jako výherci rozličných kategorií, které jsou 

spojeny s odlišnými dimenzemi foodblogů. Všechny české foodblogy se tedy od sebe 

navzájem nemusí takto výrazně lišit, naopak se mohou přibližovat k některému ze stylu 

výherních foodblogů (což by také mohlo být předmětem dalšího výzkumu). Narativní 

strategie analyzovaných foodblogů nabývají například podoby rodinné atmosféry či 

vaření pro rodinu, seberealizace skrze vaření a blogování, vtáhnutí do přátelství, 

minimalistický styl bez osobního vyprávění, kamaráda se společnými zájmy či 

zpřístupnění osobního života čtenářům.  

 

Sebe- prezentace a narativní strategie blogů jsou úzce propojené a přímo založené na 

rozhodnutí blogera, zda a na kolik vpustí čtenáře do svého soukromí. Všechny tyto tři 

aspekty jsou neustále vzájemně laděny a navzájem se ovlivňují.  
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3.2.3 Bloger amatér a profesionální bloger 

S otázkou, kdo je profesionální bloger a kdo má právo vyjadřovat se k blogování a 

zapojit se do výzkumu zabývajícího se tímto fenoménem jsem se setkala již při e-

mailové komunikaci s blogery, a to především v kontextu zpochybňování vlastní 

kredibility a vymezování se proti identifikaci sebe sama jako profesionálního blogera. 

Během výzkumu jsem zjistila, že otázky, zda se mí informátoři identifikují jako 

profesionální blogeři a zda se vůbec považují za blogery, jsou naprosto klíčové, protože 

právě pomocí nich lze zodpovědět mou hlavní výzkumnou otázku – s jakou identitou se 

celkově ztotožňují, jak se identifikují, tedy kým jsou.  

 

Pokud se některý z foodblogerů otevřeně vymezoval proti blogerské sebeidentifikaci, 

bylo to pak ve spojení s rolí profesionálního blogera, který se svým blogerstvím živí. 

Chtěli tak zdůraznit své další sociální role a identity, přičemž se po původní jasné 

distinkci přikláněli k tomu, že blogery jsou, ovšem že se jedná o volnočasovou aktivitu 

či hobby. Jak uvádí Robert Stebbins (2008, 2011), věnování se volnočasové aktivitě 

může mít důležitý vliv na sebe-identifikaci, speciálně pokud se jedná o serious leisure.  

 

Spektrum sebe-pojetí je v kontextu vnímání sebe sama jako blogera velmi pestré, což 

není nikterak překvapivé, neboť forma blogerské sebe-identifikace je opět úzce spojena 

se sebe-prezentací, která (jak bylo popsáno výše) může být rovněž značně různorodá. 

Spektrum bloger amatér až profesionální bloger tak zahrnuje přehršel pozic lišících se 

leckdy ve velmi drobných nuancích. Zřetelným milníkem profesionálního blogerství 

bývá například vlastní kuchařka, jejíž vydání může být snem a cílem nejednoho blogera. 

 

Kitchenette začala blogovat na začátku roku 2012 a stala se nejenom profesionálním 

blogerem, ale také vzorem a inspirací pro spoustu dalších foodblogerů. Nejeden 

z dalších zkoumaných blogerů se zmiňuje o Markétě Pavleje, jak ji obdivovali a posléze 

díky blogování také osobně poznali. Její příběh je klasickým příběhem, jak se z člověka, 

který si založil amatérský blog, stal profesionál, kterého jeho hobby živí. Její příběh 

zahrnuje takové důležité a klasické milníky jako je ono vydání vlastní kuchařky. Jednu 

z nejvýraznějších současných aktivit, která Kitchenette živí, je její shop, kde jsou 

dostupné její oblíbené produkty nejenom z kuchyně, ale také například bytové doplňky 

či věci pro děti.  
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„Jelikož jsem již delší dobu snila o realizaci ve food businessu, začala jsem psát food 

blog Kitchenette, kam jsem recepty nejen vymýšlela, ale také sama fotila“  

(Elle, Markéta Pavleje, 12.12.2014) 

 

„Začala jsem psát blog, protože jsem odjakživa cítila, že mě to do tohoto světa táhne, 

jen jsem ještě přesně nevěděla, jaké místo v gastronomii by pro mě bylo nejlepší. (…) 

Začala jsem psát a fotit, ale s tím, že bude blog vydělávat, jsem moc nepočítala a ani to 

tak dodnes nesměřuji. Ale je to na sto procent pomocný motor, který podporuje všechny 

mé projekty a aktivity. Živím se jako food fotografka, vydala jsem kuchařku, otevřela 

internetový obchod s věcmi, na které se mě čtenáři blogu často ptali. To vše by bez 

blogu určitě nevzniklo. Je pro mě odrazovým můstkem a generátorem 

nápadů“ (lidovky.cz, Být sexy lze i v kuchyni, vaření je svůdné, říká food blogerka, 28. 

09. 2016) 

 

Další blogerkou, která sebe sama považuje za blogerku profesionální, je Kateřina 

Lustigová píšící blog My Cooking Diary. Stejně jako Kitchenette plánuje vydat vlastní 

kuchařku a dle svých slov se s Markétou radí o tomto procesu, protože stejně jako ona si 

chce svou kuchařku vydat sama a sama na ní také odvést téměř všechnu práci. 

Významnou součástí práce Kateřiny je věnování se svým čtenářů, například v podobě 

odpovídí na téměř každý komentář, zprávu či e-mail, kterých se během jednoho dne 

nashromáždí obrovské množství. Možná i díky tomu si blogerka vysloužila svou 

čtenářskou popularitu, díky které ji oslovují různé firmy s nabídkou spolupráce. 

Dlouhodobé spolupráce jsou tedy základem jejího příjmu. 

 

„Nejsem šéfkuchař ani kuchař, nejsem odborník, nejsem spisovatel a nejsem ani 

fotograf. Přesto tohle všechno dělám, protože mě to neskutečně baví a spojuje to 

všechny moje zájmy v jeden“ (mycookingdiary.cz, O mně) 

 

„Blogerkou jsem 24 hodin denně, protože jsem se svými čtenáři neustále v kontaktu“ 

(Žena a život, Pod pokličkou s foodblogery, 01. 06. 2016). 

 

Autorka Pěkně vypečeného blogu Lucie Arichteva o svém blogování hovoří jako o 

koníčku, kterým si občas přivydělává. V porovnání s ostatními sedmy foodblogery 

nejčastěji vytváří recepty pro tištěná periodika a online severy. V zimě 2016 ji mimo 
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jiné vyšla vysněná Pěkně vypečená kuchařka. Přestože na svém blogu i 

v poskytovaných rozhovorech upozorňuje i na své další životní role, role blogerky si 

mezi nimi dobývá jistou pozici, neboť si díky blogu přivydělává. 

 

„První věc, která mě okamžitě napadne je, že jsem hlavně máma“ (blogerky.cz, 

„Balkánská kuchyně patří mezi mé favority“ rozhovor s objevem srpna, 29. 08. 2015). 

 

„Blogování i pečení jsou mým koníčkem, kterým si občas přivydělávám“ 

(patriotmagazin.cz, Co dělá úspěšná blogerka?, 06. 12. 2016). 

 

Jana Černá píšící Zásadně zdravě byla právě jedním z informátorů, jehož prvotní 

reakcí bylo vymezení se vůči pozici profesionálního blogera. V jejím případě šlo 

především o upozornění, že v porovnání s její živností je blog neplacená aktivita, která 

aktivity přinášející finance podporuje. Blogování jako neplacená činnost je pro ni 

nejdůležitější ve smyslu nezávislosti, kdy nikdo jiný nemá vliv na podobu jejích 

publikovaných obsahů.  

 

„Nedokážu jim (pozn.: firmám) vysvětlit vlastně, proč nejsem bloger, proč nejsem 

ten člověk, kterýho oni hledaj na tu propagaci produktů a tak dále protože já vlastně, 

mně živí moje práce a to jsou kurzy vaření, bylo to chození po Sapě, je to psaní článků, 

je to focení, je to cestování, jsou to cateringy na zakázku, jsou to soukromý kurzy vaření. 

(…) Je toho opravdu hodně a ten blog v podstatě je jenom takovej (pozn.: pauza), je to 

prostor, kde s těma lidma sdílim věci, který mě zajímaj, který nějakym způsobem 

souvisej s tou prací, kterou potom následně dělám“ (Jana Černá ze Zásadně zdravě, 

rozhovor, 21. 11. 2016).  

 

„sama jsem pořád napůl blogerka“ (zasadnezdrave.cz, Proč nechci být „Blogerka 

roku“, 28. 10. 2015). 

 

Za volnočasovou aktivitu veganství svůj blog A co teda jíš rovněž považuje Linda 

Müllerová, která se dle svých slov věnuje blogování především kvůli veganství, které se 

prostřednictvím svých stránek snaží lidem přiblížit. 
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„Přála bych si, aby se o veganství začalo zajímat mnohem víc lidí, na druhou stranu 

blogování ve smyslu profese mým snem rozhodně není“ (afop.cz, Měsíc s blogerkami: A 

co teda jíš, Lindo?, 13. 01. 2016). 

 

„Blog je něčím navíc, focení jídla je mojí volnočasovou aktivitou, nikoli prací“ 

(megapixel.cz, A co teda jíš? Rozhovor s food bloggerkou lindou, 20. 01. 2016). 

 

V žádném z příspěvků či článků s manželi Kardovými, autory blogu Kublanka, se mi 

nepovedlo najít jejich vyjádření ke své blogerské pozici, a to nejspíše proto že se 

v první řadě prezentují jako manželé píšící blog ve stylu zápisků z vlastní kuchyně, 

nikoli výslovně jako blogeři. 

 

Blogy Kitchen and the City a The Taste of Place jsou jediné z těchto foodblogů, které 

nemají vlastní placené domény, jejich internetové adresy tedy končí jako „.blogspot.cz“. 

Jak již bylo řečeno, Petra Davidová, autorka prvního z nich, se ze žádosti o rozhovor 

omluvila se slovy, že „o blogování toho moc neví“. Z této citace je zjevné, že je pro ni 

role veřejné blogerky výzva, se kterou se učí pracovat, což potvrzují její příspěvky 

zmiňující trému a nervozitu a také citace níže popisující vznik jejího blogu. 

 

„Nejdříve jsem postovala fotky jídel na mých facebookových stránkách (…) Byla 

jsem anonymní a to mi vyhovovalo. Jenže prosby o recepty byly stále častější a já 

musela vylézt z ulity a jít s kůží na trh“ (Lidové noviny, Když mi v restauraci nechutná, 

jídlo vracím, říká foodblogerka, 18. 07. 2015). 

 

„Můj blog Kitchen and the City je vyústěním mého největšího koníčku“ (Žena a 

život, S láskou ořechové dobroty a něco pro pejsky, 16. 11. 2016). 

 

Je důležité si uvědomit, že bez ohledu na to, zda se sami za blogery považují, ve 

smyslu vnímání veřejnosti blogery jsou, už jen proto, že píšou blogy. Blogeři volí různé 

strategie, jak tuto svoji roli uchopit a vyrovnat se s ní. Najdou se i tací, kteří se vůči ní 

vymezují, ignorují ji či si vytvářejí vlastní sub-identitu. Na druhou stranu jsou tu i ti, 

kteří ji vezmou za svou, v tom smyslu, že z ní dokonce udělají svou profesi. Pak je tu 

také skupina blogerů, která se uchyluje do bezpečných vod sféry volnočasové aktivity, 

neboť tak mohou být omluveny případné přehmaty či omyly. Zajímavé je, že přestože 
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by tito foodblogeři měli představovat vrchol české foodblogerské scény, měli by být dle 

soutěže ti „nejlepší“ čeští foodblogeři, podstatná část z nich se z blogerství jaksi 

vymlouvá nebo označení plynoucí z této aktivity neřeší. 
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3.2.4 Vliv a autorita blogerů  

Jak již bylo řečeno, nepodařilo se mi nashromáždit dostatek materiálu, který by zcela 

nasytil téma vlivu a autority blogerů v pojetí zkoumané skupiny. K tomuto tématu jsem 

měla dva polostrukturované rozhovory s autorkami blogů Zásadně zdravě a My Cooking 

Diary a jeden článek zveřejněný Lindou Müllerovou mimo její blog A co teda jíš. Vliv 

blogerů byl v jejich pojetí brán jako neoddiskutovatelný fakt, který se odvíjí od 

čtenářské sledovanosti9 jejich blogů.  

 

„Já si myslím, že člověk musí bejt zodpovědnej (…) prostě člověk, kterej má určitej 

vliv, to prostě znamená, že máte vliv, když vás sledujou prostě lidi a třeba je to něco 

jinýho a samozřejmě taky vod toho se to jakoby odvíjí, jak moc by měl bejt ten člověk 

k těm čtenářům upřímnej, je to prostě rozdíl když máte 500 lidí, když jich máte 15 000 a 

když jich máte půl milionu, s tim samozřejmě roste ta odpovědnost vůči tý skupině“ 

(Jana Černá ze Zásadně zdravě, rozhovor, 21. 11. 2016)  

Otázka, zda mají tito blogeři vliv a autoritu, byla rychle zodpovězena s odkazem na 

jejich čtenářskou základnu. Otázka, kterou se informátoři podrobněji zabývali spočívá 

v tom, jak s tímto vlivem naložit. Podle Lindy Müllerové by v případě vlivu mělo být 

předáváno něco smysluplného, Jana Černá řeší hlavně zodpovědnost vůči čtenářům a 

Kateřina Lustigová pak odpovědnost vůči blogerství. 

 

„Všechno, čím jedinec ovlivňuje druhé, by mělo mít nějaký smysl. Čím větší vliv, tím 

pozitivnější dopad by měl mít“ (afuk.cz, A co teda fotíš?, 11. 12. 2015). 

 

Smyslem blogu A co teda jíš je tedy předávat veganské hodnoty a ukázat lidem, že 

veganské recepty mohou být jednoduché a chutné. Jana Černá pak především 

upozorňovala na to, že by před čtenáři nemělo být zamlčováno, které příspěvky vznikly 

na základě spolupráce s firmami, protože nezveřejnění této informace není vůči 

čtenářům spravedlivé. 

 

„Jak je to potom pro toho čtenáře strašně matoucí, když někdo to píše, protože má 

takhle za to zaplaceno, vlastně jako, ale má o tom já teď neřikám, že tomu ty holky 

neveřej ony tomu klidně věřej (…) hledaj samozřejmě tu spolupráci v těch prostorách, 

                                                 
9 Čtenářskou sledovanost ilustruje příloha č. 2, kde je pomocí tabulky znázorněn počet sledovatelů na 

Instagramu a počet „to se mi líbí“ na Facebooku jednotlivých zkoumaných blogů. 
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který je bavěj a o který se zajímaj, ale prostě je to zaplacená spolupráce a ten člověk, 

kterej je venku, tak když vy to neřeknete, tak má pocit, že vy to doporučujete na dobrý 

slovo a to je problém (…) nebo naopak už neveřej nikomu, protože maj pocit, že se na 

ně všude ze všech stran valí reklama“ (Jana Černá ze Zásadně zdravě, rozhovor, 21. 11. 

2016). 

 

„prostě tam napsat aby ty lidi věděli, že to je jako článek, kterej je vlastně 

sponzorovanej (…) tak takhle to ty lidi prostě vemou, protože jste s nima na přijmu, 

protože jim tady nevěšíte bulíky na nos (…) Ve chvíli kdy jim vlastně nedáváte ty 

pravdivý informace, tak je to hrozně nefér. (…) Já si myslim, že ty čtenáři od něj 

očekávaj právě tu upřímnost, to když mu to veřej, že ten člověk takovej opravdu je, tak 

toho čtenáře potom baví toho blogera číst“ (ibid.).  

 

Stejně jako Jana hovořila Kateřina Lustigová o vývoji české blogerské scény včetně 

prognózy do budoucnosti, kdy podle Kateřiny může komerční spolupráce blogerů 

ohrozit blogerství, neboť placená reklama může čtenáře v budoucnu odrazovat od čtení 

blogů. Také její strategií je přistupovat ke spolupráci otevřeně a informovat o ní své 

čtenáře, dále se však dle svých slov snaží vzdělávat samotné blogery a ovlivnit tak 

budoucí podobu nabídek spolupráce, se kterými firmy blogery oslovují.  

 

„Takže ty lidi, co berou tady ty malý spolupráce snižujou vlastně úroveň celýho toho 

blogerství (…) já pak když si řeknu o peníze, tak vypadám jak nějaká hamižná prostě 

(…) to hrozně snižuje tu úroveň ale přitom pro mě je to normálně práce, pro mě nafotit 

deset receptů je deset dní práce a já nevidim důvod , proč bych to měla dělat za mouku 

(…) a mně vadí, že si to ty holky neuvědomujou (…) já mám furt pocit, že bych měla 

vzdělávat, takhle ty lidi, že třeba když za mnou přijde třeba ta blogerka a bavíme se o 

spolupráci, tak jim to řikám a pak jsem mega ráda,že za mnou třeba za dva měsíce 

vždycky přijdou a řikaj třeba: 'ty jo díky moc, žes mi otevřela oči, já jsem si už trošku 

začla řikat o peníze, už neberu ty malý spolupráce'“ (Kateřina Lustigová z My Cooking 

Diary, rozhovor 24. 11. 2016) 

 

Předchozí řádky prostřednictvím tří příkladů ukazují, jak sami foodblogři vnímají 

svůj vliv, jak s ním nakládají a s jakými otázkami je spojen. Jejich vliv je utvářen jejich 

sociálním kapitálem, který v podstatě vzniká sekundárně jako důsledek čtenářské 
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oblíbenosti. Otázky spojené s odpovědností vůči čtenářům a vůči blogerské sféře jako 

takové, odráží snahu neodradit čtenáře, případně nepoškodit blogerství v očích 

veřejnosti. Neopatrné počínání by se mohlo velmi negativně podepsat na vlivu blogerů. 

Na jednu stranu blogeři cítí často až jakousi morální odpovědnost vůči svým čtenářům, 

na stranu druhou se pak pomocí této odpovědnosti snaží neohrozit svoji práci, vliv a 

postavení. Někteří foodblogeři se nacházejí ve stabilnější situaci, kdy své blogování 

doplnili dalšími výdělečnými aktivitami, které by ztráta čtenářského zájmu nemusela 

ohrozit. Většina foodblogerů se však v takto silné pozici nenachází. Samozřejmě se 

však foodblogeři z obou skupin chtějí raději vyhnout lehkovážnosti a snaží se spíše svou 

pozici upevnit. 
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Závěr 

V této práci bylo zkoumáno osm foodblogů, které vyhrály jednotlivé kategorie 

soutěže Food blog roku 2015. Na tyto kategorie je možné nahlížet jako na jakési 

dimenze, ve kterých mohou jednotliví blogeři vynikat. Zkoumané foodblogy, výherci 

jednotlivých kategorií, se tak často odlišovaly například v různých způsobech stylu 

psaní, zaměření blogu a odlišné sebe-prezentaci jejich autorů. Data nezbytná pro 

analytickou část této práce byla nashromážděna trojím způsobem. Primárním zdrojem 

dat pro tento výzkum byla analýza jednotlivých blogů. Ambicí výzkumu ovšem bylo 

čerpat z co nejvíce druhů dat, neboť jsem se prostřednictvím triangulace dat snažila 

dosáhnout vysoké míry spolehlivosti, proto jsem se jako sekundární zdroje dat rozhodla 

využít polostrukturované rozhovory s autory blogů. Ze strany blogerů však o tyto 

rozhovory nebyl velký zájem a tak jsem jejich nedostatek kompenzovala analýzou 

článkům věnujících se jednotlivým blogů prostřednictvím databáze Newton Media. 

 

Prvotním impulsem pro tuto práci byl předchozí výzkum foodies, kterého jsem 

zúčastnila v rámci studia sociologie. Poznatky vycházející z toho výzkumu byly využity 

především u teoretického ukotvení této práce. Abych však mohla vycházet z tohoto 

výzkumu, bylo nezbytné zjistit, zda je možné řadit foodblogery mezi foodies. Jak 

dokládají nashromážděná data, na foodblozích se odrážejí foodie hodnoty – jako je 

sdílení, kvalita potravin, autenticita, příběh pokrmu a důraz na způsob servírování a 

stolování. Tyto hodnoty vyznávají autoři foodblogů podobně jako jiní foodies. To, že 

tyto blogy obsahují foodie hodnoty, je významné, neboť tak dokládají, že foodblogeři se 

řadí mezi foodies a že se jejich blogy mohou stávat důležitým mediem pro foodie 

komunitu. 

 

Hlavní výzkumnou otázka se zabývala identitou foodblogerů a to především ve 

smyslu, jak je tato identita konstruována prostřednictvím obsahů jejich foodblogů. 

Identita foodblogerů promítající se na jejich blozích, zde byla zkoumána především 

z hlediska sebe-prezentace, narativní strategie a přístupu ke sdílení svého osobního 

života na stránkách blogu. Všechny tyto tři aspekty jsou velmi úzce propojeny, neustále 

vzájemně laděny a navzájem se ovlivňují.  
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Koncept sebe-prezentace byl v této práci pojat management dojmů, tak jak jej 

definuje Erving Goffman (1999). Autoři foodblogů se neustále snaží ovlivnit, jakým 

způsobem budou působit na své čtenáře, jaký obrázek si o nich čtenáři vytvoří. Každý 

článek nebo komentář vlastně představuje specifickou sociální interakci mezi autorem a 

jeho čtenářem/čtenáři a je tak prostorem pro onen management dojmů. Řetězením 

těchto interakcí dochází k ustálení tohoto managementu dojmů. Bloger volí specifické 

způsoby, jak komunikovat se čtenáři, jak se prostřednictvím zveřejněných obsahů 

prezentovat a jak vpustit čtenáře blogu do svého soukromí. Činí tedy řadu rozhodnutí, 

která vycházejí z jeho hodnot a preferencí, které v podstatě představují základní 

kameny, z kterých je vystavěna blogerova identita. Forma jeho blogování a sebe-

prezentace, kterou pro své blogování zvolí, je tedy reflexí jeho identity. Specifická sebe-

prezentace foodblogera se odráží jak na podobě foodblogu jako celku, tak na jeho 

jednotlivých pasážích, bez ohledu na to, jestli se jedná o text, ve kterém se foodbloger 

představuje, uveřejněný recept, článek, skrze nějž bloger sdílí se čtenáři své názory či 

okamžiky ze svého osobního života, odpovědi na komentáře či vizuální část blogu 

včetně fotografií doplňujících uveřejněné články. 

 

Sebe-prezentace zde byla zkoumána především podle narativních strategií, které 

jednotliví foodblogeři volí. Sebe-prezentace zkoumaných foodblogů nabývala odlišných 

podob, což může být zapříčiněno tím, že se jedná o vítěze různých kategorií soutěže, 

tedy o blogy, které vynikají v odlišných dimenzích psaní foodblogu. Všech zhruba 180 

českých foodblogů se od sebe tolik lišit nemusí, mohou se svým stylem spíše 

přibližovat ke stylu některého ze zkoumaných blogů. Narativní strategie analyzovaných 

foodblogů nabývají například podoby rodinné atmosféry či vaření pro rodinu, 

seberealizace skrze vaření a blogování, vtáhnutí do přátelství, minimalistický styl bez 

osobního vyprávění, kamaráda se společnými zájmy či zpřístupnění osobního života 

čtenářům.  

 

Jedním z témat sebe-prezentace a narativní strategie je také otázka vnímání sama 

sebe jako blogera a přístupu, které blogeři volí, aby tuto svoji roli mohli uchopit a 

vyrovnat se s ní. Najdou se tací, kteří se vůči ní vymezují, ignorují ji či si vytvářejí 

vlastní sub-identitu. Na druhou stranu jsou tu i ti, kteří ji vezmou za svou, v tom smyslu, 

že z ní dokonce udělají svou profesi. Pak je tu také skupina blogerů, která se uchyluje 

do bezpečných vod sféry volnočasové aktivity, neboť tak mohou být omluveny případné 
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přehmaty či omyly. Bez ohledu na to, zda se sami foodblogeři považují za profesionální 

blogery či se v jejich případě jedná o volnočasovou aktivitu, jak poznamenává Robert 

Stebbins (2008, 2011), v obou případech se může jednat o důležitou identitotvornou 

aktivitu.  

 

V posledních odstavcích empirické části této práce byly foodblogy analyzovány 

z pohledu otázky vlivu a autority. Pro tuto analýzu se bohužel nepodařilo nashromáždit 

dostatečné množství dat, aby bylo možné vytvářet spolehlivé závěry. Přesto byla tato 

část do práce zahrnuta a to proto, že (jak vyplývá z polostrukturovaných rozhovorů) pro 

foodblogery se jedná o důležité téma, které při své činnosti řeší a ke kterému se chtějí 

vyjádřit. Témata spojená s vlivem a autoritou blogerů, které dotazovaní foodblogeři 

zmiňovali, byla například odpovědnost vůči čtenářům či vůči blogerské sféře jako 

takové. Jak již však bylo řečeno, v rámci této práce se však nepodařilo získat dostatečné 

množství dat, aby bylo možné dojít k uceleným závěrům. Tato část práce tedy může 

především posloužit jako inspirace pro další výzkum. 
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Summary 

In this work eight foodblogs were examined. Each of them won one of the categories 

of the competition „Food blog roku 2015“. Data for this work were based on an analysis 

of each blog, semi-structured interviews and analysis of the articles about these blogs. 

The primary impulse for this work has been previous research of Czech foodies and the 

findings of this previous research were mainly used for theoretical anchor this work. In 

this thesis the foodbloggers are also treated as members of the foodie community, 

because their blogs reflect its values, such as emphasis on the element of sharing, food 

quality, authenticity and story of food and its serving. 

 

The main research question of this thesis deals with identity foodbloggers, especially 

in the context of how is this identity constructed through the content posted on their 

foodblogs. Foodbloggers identity, reflected on their blogs, has been studied mainly in 

terms of self-presentation, narrative strategies and approaches to sharing their privacy 

with the blogs readers. These three aspects are constantly negotiated in every interaction 

between blogger and readers of their blogs. This negotiation determines the final form 

foodblogs. Narrative strategies of these analyzed foodblogs for example take the form 

of family atmosphere and cooking for the family, self-realization through cooking and 

blogging, drawn in to make friendships, minimalist style without a personal narrative, 

friend with share conjoint interests or invitation to the blogger's personal life.  

 

Furthermore, the identity was examine through the questions whether and how the 

blog authors think about themselves as (food)bloggers. There are those who are against 

to define themselves as bloggers, those who ignore it or establish their own sub-identity. 

On the other hand, there are those who define themselves as bloggers even as 

professional ones. Then there is a group of bloggers who talk about blogging as their 

leisure activity, which can be used as excused in the case of some mistakes. Regardless 

of whether foodbloggers considered themselves as professional bloggers or they talk 

about blogging only as their leisure activity, as noted by Robert Stebbins (2008, 2011), 

in both cases may this activity can be very important for participants identity. 

 

In the last paragraphs empirical part of this work were foodblogs analyzed in terms 

of questions of influence and authority. For this analysis, unfortunately, we failed to 
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gather enough data to be able to make reliable conclusions. Nevertheless, this section 

was included in the work because, as it is clear from the semi-structured interviews, for 

foodbloggers this topic is very important. This part can thus primarily serve as an 

inspiration for further researches. 
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Příloha č. 2 

 

Název blogu Facebook Instagram 

Kitchenette 44 175 23 000 

My Cooking Diary 24 478 60 600 

A co teda jíš 18 000 16 200 

Pěkně vypečený blog 11 443 6 559 

Zásadně zdravě 9 371 13 900 

Kublanka 3 577 8 089 

Kitchen and the City  3 386 20 400 

The Taste of Place  933 0 

 

Čtenářská sledovanost, seřazeno sestupně dle počtu „To se mi líbí“ na Facebooku 

 

 

 

Název blogu Facebook Instagram 

My Cooking Diary 24 478 60 600 

Kitchenette 44 175 23 000 

Kitchen and the City  3 386 20 400 

A co teda jíš 18 000 16 200 

Zásadně zdravě 9 371 13 900 

Kublanka 3 577 8 089 

Pěkně vypečený blog 11 443 6 559 

The Taste of Place  933 0 

 

Čtenářská sledovanost, seřazeno sestupně dle počtu sledovatelů na Instagramu 
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Příloha č. 3 

Název 

blogu 

Počet 

analyzovaných 

článků blogu 

(cca) 

Počet 

článků 

blogu 

citovaných 

v práci 

Počet 

analyzovaných 

článků 

(databáze 

Newton) 

Počet 

článků 

citovaných 

v práci 

(databáze 

Newton) 

Další 

zdroje 

Kublanka 202 3 3 1 0 

Pěkně 

vypečený 

blog 144 6 4 2 0 

Kitchenette 344 2 10 6 2 

Kitchen 

and the 

City  144 2 2 2 1 

Zásadně 

zdravě 78 6 2 0 0 

A co teda 

jíš 221 3 5 3 0 

The Taste 

of Place 110 2 0 0 1 

My 

Cooking 

Diary 124 3 4 3 0 

      

Součet 1367 27 30 17 4 

 

Vysvětlivky: V případě Kitchenette další zdroje představují článek „Kdo jsme“ ze 

stránky kitchenetteshop.cz a díl Show Jana Krause odvysílaný dne 07. 02. 2014. Dalším 

zdrojem, který se věnuje blogu Kitchen and the City, je článek More Foodie Years 

Please, který byl dne publikován 21. 01. 2015 na blogu dblog.cz. Tento blog píše dcera 

autorky blogu Kitchen and the City. U blogu The Taste of Place je za další zdroj 

označen příspěvek, které autorky přidaly na svých facebookových stránkách dne 13. 05. 

2016. 

 

 

Název článku Zdroj 
Autor 

článku 

Název 

blogu 

Datum 

publikování 

„Balkánská 

kuchyně patří 

mezi mé 

favority" 

rozhovor s 

objevem srpna blogerky.cz neuvedeno 

Pěkně 

vypečený 

blog 29.08.2015 

A co teda fotíš? afuk.cz Linda A co teda 11.12.2015 
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Müllerová jíš 

A co teda jíš? 

Rozhovor s food 

bloggerkou 

lindou megapixel.cz 

Martin 

Lukeš 

A co teda 

jíš 20.01.2016 

About 

kitchenandthecity.blogspot.c

z 

Petra 

Davidová 

Kitchen 

and the 

City neuvedeno 

Asijskebylinky.cz 

aneb průvodce 

asijskými 

bylinkami zasadnezdrave.cz   16.06.2016 

Babiččina 

vánočka peknevypecenyblog.cz 

Lucie 

Arichteva 

Pěkně 

vypečený 

blog 16.12.2015 

Být sexy lze i v 

kuchyni Lidové noviny 

Marie 

Frajtová Kitchenette 05.09.2015 

Být sexy lze i v 

kuchyni, vaření je 

svůdné, říká food 

blogerka lidovky.cz 

Marie 

Frajtová Kitchenette 28.09.2016 

Co dělá úspěšná 

blogerka? patriotmagazin.cz 

Tomáš 

Svoboda 

Pěkně 

vypečený 

blog 06.12.2016 

Deník plný 

dobrot F.O.O.D. 

Johana 

Křížková 

My 

Cooking 

Diary 22.01.2016 

Deník z 

Vietnamu #1 

Dojeli jsme, 

dobře tu vaří zasadnezdrave.cz Jana Černá 

Zásadně 

zdravě 23.03.2016 

Dýňové muffiny 

kitchenandthecity.blogspot.c

z 

Petra 

Davidová 

Kitchen 

and the 

City 09.2015 

Focaccia s 

rozmarýnem kublanka.cz 

Blanka a 

Jakub 

Kardovi Kublanka 15.12.2014 

Hruškový koláč thetasteofplace.blogspot.cz 

Lucie 

Fenclová a 

Kateřina 

Podoláková 

The Taste 

of Place 25.03.2014 

Husí Kaldon kublanka.cz 

Blanka a 

Jakub 

Kardovi Kublanka 16.12.2014 

Chilli con carne mycookingdiary.cz 

Kateřina 

Lustigová 

My 

Cooking 

Diary 24.06.2016 

I v ženském světě 

se najdou 

podnikatelské marketingsales.cz 

Michaela 

Kaňoková Kitchenette 11.11.2014 
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duše 

Italská pizza acotedajis.cz 

Linda 

Müllerová 

A co teda 

jíš 18.09.2015 

Jáhelný koláček acotedajis.cz 

Linda 

Müllerová 

A co teda 

jíš 19.09.2015 

Jóga Slunovratu 

aneb kterak jsem 

vařila na statku zasadnezdrave.cz Jana Černá 

Zásadně 

zdravě 22.06.2015 

Kdo jsme kitchenetteshop.cz neuvedeno Kitchenette neuvedeno 

Když mi v 

restauraci 

nechutná, jídlo 

vracím, říká 

foodblogerka Lidové noviny 

Alena 

Pecháčková 

Kitchen 

and the 

City 18.07.2015 

Kitchenette: Food 

blog byl můj sen vitalita.cz 

Kateřina 

Čepelíková Kitchenette 09.03.2015 

Kublanka v akci Kuchyně.CZ 

Darina 

Křivánková Kublanka 15.12.2015 

Kynutý 

švestkový koláč – 

ke společné 

odpolední kávě peknevypecenyblog.cz 

Lucie 

Arichteva 

Pěkně 

vypečený 

blog 03.02.2015 

Maritozzi kublanka.cz 

Blanka a 

Jakub 

Kardovi Kublanka 26.08.2015 

Markéta Pavleje Elle 

Anna 

Machová Kitchenette 12.12.2014 

Měsíc s 

blogerkami: A co 

teda jíš, Lindo? afop.cz 

Romana 

Marie 

Jokelová 

A co teda 

jíš 13.01.2016 

More Foodie 

Years Please dblog.cz 

Dominika 

Davidová 

Kitchen 

and the 

City 21.01.2015 

Můj příběh zasadnezdrave.cz Jana Černá 

Zásadně 

zdravě neuvedeno 

Narození Jonase 

Isaaca kitchenette.cz 

Markéta 

Pavleje Kitchenette 29.07.2016 

neuvedeno 

facebook.com/ 

thetasteofplace 

Lucie 

Fenclová a 

Kateřina 

Podoláková 

The Taste 

of Place 13.05.2016 

O co tady jde? acotedajis.cz 

Linda 

Müllerová 

A co teda 

jíš neuvedeno 

O čem bude „Na 

slovíčko“ mycookingdiary.cz 

Kateřina 

Lustigová 

My 

Cooking 

Diary 06.09.2015 

O mně mycookingdiary.cz 

Kateřina 

Lustigová 

My 

Cooking 

Diary neuvedeno 
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O mně thetasteofplace.blogspot.cz 

Lucie 

Fenclová a 

Kateřina 

Podoláková 

The Taste 

of Place neuvedeno 

Pavlova – dort 

pro baletku peknevypecenybog.cz 

Lucie 

Arichteva 

Pěkně 

vypečený 

blog 14.02.2015 

Peklo na talíři kitchenette.cz 

Markéta 

Pavleje Kitchenette 13.03.2013 

Pěkně vypečená 

kuchařka peknevypecenyblog.cz 

Lucie 

Arichteva 

Pěkně 

vypečený 

blog 30.11.2016 

Pěkně vypečený 

blog – aneb ráda 

peču pro svého 

muzikanta peknevypecenyblog.cz 

Lucie 

Arichteva 

Pěkně 

vypečený 

blog neuvedeno 

Pod pokličkou s 

foodblogery Žena a život neuvedeno 

My 

Cooking 

Diary 01.06.2016 

Proč dělám 

výlety do Sapy, a 

proč si letos hraju 

na průvodkyni 

naposled zasadnezdrave.cz Jana Černá 

Zásadně 

zdravě 14.03.2016 

Proč nechci být 

„Blogerka roku“ zasadnezdrave.cz Jana Černá 

Zásadně 

zdravě 28.10.2015 

Recept na 

úspěšný blog? 

Lidé chtějí 

osobnost a 

příběh. Krásné 

fotky nestačí, říká 

slavná blogerka magazin,aktuálně.cz 

Petra 

Jansová 

My 

Cooking 

Diary 25.11.2015 

Rok v kuchyni OK! Magazine neuvedeno Kitchenette 21.05.2015 

S láskou 

ořechové dobroty 

a něco pro pejsky Žena a život neuvedeno 

Kitchen 

and the 

City 16.11.2016 

Velikonoční 

beránek 

peknevypecenyblog.cz 

Lucie 

Arichteva 

Pěkně 

vypečený 

blog 05.04.2015 

 

Vysvětlivky: Tato tabulka obsahuje všechny články, které byly citovány v této práci. Je 

řazena abecedně dle názvu článku. 


