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Abstrakt
Tato práce se v nuje fenoménu food blogu a jeho využití v marketingové komunikaci.
V úvodu práce podávám teoretické ukotvení hlavních pojmů. Zabývám se definicí blogu a food
blogu, jeho vývojem, popularitou a z marketingového pohledu analyzuji p ední české food
blogery. Podávám p íklady komerční spolupráce mezi blogerem a firmou a vysv tluji, jakým
způsobem lze na blogu produkty propagovat. Cílem praktické části je rozkrýt postoj blogerů
k marketingovému využití blogu a zjistit, jak probíhá reálná spolupráce na p íkladu skutečné
firmy Vyvolej.to. Jako výzkumnou metodu jsem zvolila strukturovaný rozhovor s otev enými
otázkami s autory blogů Tereza’s Diary a Tom Runner. Zám rem praktické části je popsat, jak
p i spolupráci s blogerem postupovat, na základ čeho si bloger spolupráce vybírá a jak se
k reklam staví čtená i. Z analýzy rozhovorů vyplývá, že postoj blogerů i reakce čtená ů
na propagaci produktů je pozitivní, pokud je reklama p irozená. Čtená i autorovi dův ují a
vítají doporučení na zajímavé akce a produkty. Bloge i preferují dlouhodobé spolupráce,
nejčast ji formou barteru či affiliate programu. Aby byla spolupráce s blogerem efektivní, je
t eba dbát na co nejp esn jší zacílení blogu, jeho kvalitu a využití sociálních sítí, které sami
bloge i vnímají jako současný trend p i komerční spolupráci.
Abstract

This thesis is focused on the food blog phenomenon and its use in marketing
communication. In the first part of my thesis I am explaining the main theoretical concepts. I
deal with the definition of blog and food blog nad its development and popularity. I am giving
examples of commercial collaboration between the blogger and the company and explain how
to promote the products on the blog. The aim of the practical part of my thesis is to uncover
what kind of attitude do bloggers take in terms of marketing use of blog and to find out how
to proceed at a real collaboration on the example of a real company Vyvolej.to. As a research

method, I chose a structed interview with open questions with the authors of Tereza’s Diary
and Tom Runner. My intention is to describe the process of collaboration, how blogger
decides which collaboration to choose and what is his/hers readers attitude towards
commercialization of blogs. The analysis of the interviews shows that bloggers stance towards
commercial collaboration is positive as long as the advertisement is natural. Readers trust the
blogger and welcome reccomendations and interesting discounts and promotions. Bloggers
prefere long-term collaborations, most often as a barter or affiliate program. In order to make
the collaboration as effective as possible, care must be taken to get the most accurate targeting
of the blog, its quality and the use of social networks that the bloggers themselves perceive as
the current trend in commercial cooperation.
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spolupráce.
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Úvod
Doba, kdy byl blog synonymem pro neprofesionální webové stránky plné komentá ů
s od p átel, je dávno pryč. V posledních letech zažily blogy renesanci a staly se sledovaným
internetovým médiem. Nejčten jší bloge i jsou ve sv t ve ejn známými osobnostmi, které
vydávají knihy či plní televizní obrazovky. Tento trend můžeme pozorovat i v českém
prost edí – nap . food blogerka a šéfkucha ka Kamila Randusová se stala tvá í cestovatelské
kucha ské show Kamu ve Vietnamu na České televizi.
P i bližším zkoumání n kterých food blogů m však p ekvapila vysoká míra reklamy,
která se v receptech a p ísp vcích objevuje: „upečte sušenky z vloček Emco, přidejte
mandlový nápoj Alpro nebo kokosový olej od Purity vision.“1 Zdá se, že v dob , kdy
internetový uživatelé zažínají být vůči reklam imunní, objevuje se nový segment influencerů
– food bloge i. Ve své bakalá ské práci jsem se proto rozhodla soust edit na food blogery
a jejich využití v marketingové komunikaci.
V teoretické části popisuji hlavní pojmy své práce a podávám p íklady komerčních
spoluprací mezi blogerem a soukromou organizací. Popisuji, jaký vývoj vedl k food blogům,
které známe dnes. Definuji co je blog, jaká je jeho historie, dotýkám se popularity a motivace
food blogerů i české food blogerské scény.
Jako praktickou část své práce jsem zvolila strukturovaný rozhovor s otev enými
otázkami s autory blogů Tereza’s Diary a Tom Runner. Ačkoli jsem v tezi uvedla komparativní
case study blogu Smooth Cooking a Kitchenstory, vzhledem k časovým možnostem zmín ných
a cíli výzkumu, který jsem v průb hu práce zm nila, jsem se rozhodla oslovit jiné food blogery.
B hem realizace práce došlo také ke zm n vedoucího práce.
P esto že v praxi marketé i s blogery pracují, odborná literatura v této oblasti
zaostává. Nenarazila jsem p i psaní své práce na publikaci, která by se podrobn zam ovala na
blogery jako součást marketingové komunikace a vysv tlovala, co obnáší spolupráce
s blogerem, jaké jsou jejich finanční požadavky, jak čtená i na reklamu reagují atd. Rozhodla
jsem se proto oslovit blogerku Terezu Šlancarovou a blogera Tomáše Vejsadu, abych
pochopila, jak reáln vypadá spolupráce mezi firmou a blogerem. Mým cílem je popsat, jak p i
spolupráci s blogerem postupovat, na základ čeho si bloger spolupráce vybírá a jak se
k reklam staví čtená i.

1

Výb r z reklamy umíst né na blozích, viz Tabulka 1
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Teoretická část
1. Vymezení teoretických východisek práce a definice hlavních pojm
1.1 World Wide Web
Internet, World Wide Web nebo Web 2.0? V odborné literatu e se v souvislosti
s internetem setkáváme s celou adou označení. Internet vznikl v 60. letech minulého století
pro armádní účely. S vynalezením World Wide Webu (WWW) v ř0. letech se internet rozší il
mezi širší ve ejnost. Webové stránky jsou prostorem pro publikování informací a poskytování
služeb na internetu.2 D íve fungovaly na jednosm rném principu – uživatelé hledají informace,
čtou, objednávají zboží. S postupem času se však Web začal m nit k obrazu jeho uživatelů.
Z pevného obsahu se staly stránky skýtající prostor pro společné sdílení a tvorbu obsahu.
Vznikl internet, jak ho známe dnes – Web 2.0.3
Toto pojmenování zpopularizoval Tom O ‘Reilly po mediální konferenci v roce 2004.
Dle jeho slov šlo o revoluci v podnikání v oblasti počítačového průmyslu, kterou způsobila
zm na v chápání internetu jako platformy a pokus o pochopení pravidel, jak na této platform
usp t.4 Web 2.0 sliboval interaktivní a poutavý online prostor, ve kterém mohou uživatelé
d lat daleko více v cí než v p edchozím statickém systému navšt vovaní webových stránek.5
Mezi hlavní principy pat ilo p izpůsobení webu jeho uživateli. Web 2.0 umožňoval uživatelům
na síti aktivn participovat – nejen informace vyhledávat, ale také na n reagovat. Webový
uživatel se tak mohl stát aktivním p isp vatelem a autorem. Dalším rozm rem nového webu
byla spolupráce a sdílení. Rostly internetové komunity a fóra, kde uživatelé společn tvo ili
a upravovali sdílený obsah. Benkler shrnuje p em nu uživatelsky vedeného Webu 2.0
následovn : „uživatelé dosáhli nové individuální svobody, získali platformu pro lepší
demokratickou spolupráci a médium, díky kterému mohou vytvářet kulturu s větší sebereflexí
a kritikou.6 Je t eba podívat se i na odvrácenou stranu pojetí Webu 2.0, což nás vede ke
konceptu produsage, upozorňujícím na využívání uživatelského obsahu.
2

CHAFFEY, David, ELLIS-CHADWICK, Fiona, MAYER, Richard, JOHNSTON, Kevin, Internet Marketing:
Strategy, Implementation and Practice, [online]. 4. Vyd. Pearson Education. 2009. 144 s. [cit. 2016-12-06].
Dostupné z: https://books.google.cz/books?isbn=0273717405
3
ROUSSEAU, Signe, Food and social media – you are what you tweet. [online]. 1. Vyd. AltaMira Press. 2012.
2 s. [cit. 2016-12-06]. Dostupné z: https://books.google.cz/books?isbn=0273717405.
4

BRUNS, Alex, Blogs, Wikipedia, Second Life, and Beyond: From Production to Produsage, [online]. 1. Vyd.
Peter Lang. 2008. 3 s. [cit. 2016-12-06]Dostupné z: https://books.google.cz/books?isbn=0820488666.
5
Tamtéž
6
BRUNS, Axel, From Prosumption to Produsage, [online]. Queensland University of Technology. 2013. 2 s.
[cit. 2016-12-06]. Dostupné z www: http://snurb.info/files/2014/From%20Prosumption%20to%20Produsage.pdf
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1.2 Prosumtion a Produsage
Nejprve bych ale vymezila koncept prosumption, jenž produsage p edcházel. Pojem
prosumption vznikl odvozením od termínu „prosumer“, který byl vytvo en spojením dvou
anglických výrazů - consumer Ěspot ebitelě a production (výroba). Prosumption můžeme voln
p eložit jako spot ebitelskou výrobu. Bruns prosumption definuje jako cyklus obohacování,
který zvýhodňuje p edevším průmyslové výrobce a ne uživatele, jež generují kýžené informace
a utrácí na internetu své peníze. Termín prosumption p edstavil Alvin Toffler v 70. letech 20.
století. Jednalo se o zapojení spot ebitelů do procesu výroby prost ednictvím nap . úprav dle
p ání zákazníka, personalizaci produktů atp. Obdobné praktiky byly vypozorovány s nástupem
Webu 2.0. Kritici tohoto p ístupu tvrdí, že jde o zneužívání zákaznických dat a jeho činnosti
na webu pro komerční využití.7
Odborníci se postupem času shodli na tom, že Tofflerův koncept prosumption je pro
princip Webu 2.0 nedostačující. Alex Bruns následn p edstavil termín produsage, který
shrnuje princip, na kterém jsou založeny servery jako je Wikipedia, Youtube či Flickr. Díky
uživatelům Ěusers) tak vzniká nová tvorba (production) - produsage. „Produsage je
pojmenováním fenoménu 21. století, kde stěžejní je stírání distinktivní hranice mezi rolí autora
a publika.“8 Narozdíl od prosumption není koncept produsage závislý na komerčních entitách.
Vzniká sám o sob , pohán n pouze enthusiasmem určité komunity, jako je tomu nap .
u blogerů či uživatelů sociálních sítí.9

1.3 User generated content
Se spontánní uživatelskou aktivitou na internetu je také spojen termín user-generated
content, Ěuživatelem generovaný obsah). Označuje veškerý obsah vytvá ený uživatelem a to
na sociálních sítích, blozích, internetových komunitách či ve virtuálním sv te her.10 Jak
upozorňuje Bruns, se zdokonalením produsage vzrosly i snahy o jeho komerční využití, ať už
cestou oficiální spolupráce Ějak to můžeme pozorovat na p íkladu n kterých youtuberů či
Tamtéž
ČAJKOVÁ, Eva, Produsage a kreativita 21. století, TIMEZIN, 2012, TIMe 4 REMAKE!. ÚHV FF MU, 2012.
[online]. č. 1 [cit. 2017-01-06]. Dostupný z:
https://digilib.phil.muni.cz/bitstream/handle/11222.digilib/129932/3_TIMezin_2-2012-1_11.pdf?sequence=1
ISSN 1805-2606
9
BRUNS, Axel, From Prosumption to Produsage, [online]. Queensland University of Technology. 2013. 8 s.
[cit. 2016-12-06]. Dostupné z www: http://snurb.info/files/2014/From%20Prosumption%20to%20Produsage.pdf
10
DENNHARDT, Severin, User-Generated Content and its Impact on Branding: How Users and Communities
Create and Manage Brands in Social Media, [online]. Springer Science & Business Media. 2013. 35 s. [cit.
2017-01-08]. Dostupné z: https://books.google.cz/books?isbn=3658023503
7
8
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blogerůě nebo nelegálním zneužitím informací. V tomto rozmanitém prost edí bude pak záležet
na samotných komunitách, aby ohlídaly integritu a principy produsage.11

1.4 Koncept finančně neohodnocené práce
V souvislosti s produsage a user-generated content se dostáváme ke konceptu
finančn neohodnocené práce. Pokud si bloger nep ivyd lává komerčními spolupracemi, píše
jen pro pot šení sebe a svých čtená ů. A nejen bloger. Digitální éra médií dala prostor pro
celou škálu amatérské a poloprofesionální tvorby: Wikipedia, občanská žurnalistika či
interaktivní hry.12
Podle Terranovy13 se tak dostáváme k fenoménu finančn neohodnocené práce, který
popsala jako důležitý, leč neuznaný zdroj hodnot v moderních kapitalistických společnostech.
Neohodnocená práce je sice poskytována dobrovoln , ale p esto dochází k jejímu využívání
bez nároků na odm nu.
Andrejevic, který se zabývá konceptem neohodnocené práce v souvislosti s kulturním
průmyslem v prost edí televize, upozorňuje nap . na využívání recenzí a komentá ů na
fanouškovských fórech televizními producenty.14 V p ípad

food blogů se setkáváme

s porušováním autorských práv– auto i si často st žují, že jejich recepty p ejímají cizí weby
a internetové magazíny bez upozorn ní či souhlasu autora natož finanční kompenzace za jejich
práci.15

11

BRUNS, Axel, From Prosumption to Produsage, [online]. 1. Vyd. 2013. Queensland University of
Technology. 2013. 13 s. [cit. 2017-01-08]. Dostupné z www:
http://snurb.info/files/2014/From%20Prosumption%20to%20Produsage.pdf
12
HESMONDHALGH, David, User-generated content, free labour and the cultural industries. [online].
Emphemera. 2010. 268 s. [cit. 2017-01-08]. Dostupné z: http://www.ephemerajournal.org/sites/default/files/103hesmondhalgh.pdf
13
TERRANOVA, Tiziana, in HESMONDHALGH, David, User-generated content, free labour and the cultural
industries. [online]. Emphemera. 2010. 269 s. [cit. 2017-01-08]. Dostupné z:
http://www.ephemerajournal.org/sites/default/files/10-3hesmondhalgh.pdf
14
ANDREJEVIC in HESMONDHALGH, David, User-generated content, free labour and the cultural
industries. [online]. Emphemera. 2010. 269 s. [cit. 2017-01-08]. Dostupné z:
http://www.ephemerajournal.org/sites/default/files/10-3hesmondhalgh.pdf
15
ŠLACAROVÁ, Tereza. [Instastories] In: Instagram [online]. 20. Ledna 2017 20:15 [cit. 2017-01-26].
Nedostupné vzhledem k pravidlům Instastories.
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1.5 Blog
Web 2.0 umožnil uživatelům aktivní participaci na internetu. Jednou z forem
uživatelsky generovaného obsahu je i mnou zkoumaný blog.16 Jedná se o webovou stránku
zam enou na určité téma, na které autor – bloger, publikuje články, nejčast ji
v chronologickém po adí.17 Kahn a Kellner definují blog jako hypertexuální weblog, který
lidé používají pro nové formy žurnalistiky, sebe publikování a kritiku médií a zpráv.18
P ísp vek by m l obsahovat jméno, datum a za azení do pat ičné kategorie, aby mohli čtená i
snadn ji na články odkazovat a komentovat je.19 Práv zp tná vazba návšt vníků blogu,
možnost blogera na n reagovat a neformálnost p ísp vků, je jednou z hlavních p edností
blogu a odlišením od b žných webových stránek.
„Slovo blog pochází z anglického Weblog, které se dá přeložit jako „webový
zápisník“20 Pojem blog se ustálil v roce 2000 a o čty i roky pozd ji se stal dle vydavatelů
Merriam-Webster Dictionary nejpoužívan jším slovem roku.21 Základní rozd lení blogů je na
nekomerční a komerční. Zatímco nezávislé blogy se primárn nesoust edí na zisk, ale nap . na
záliby a životní styl, korporátní blogy slouží p edevším jako marketingový nástroj.22 Výhoda
komerčního blogu tkví p edevším v jeho virálním potenciálu Ěmožnost marketérů ší it
reklamní zprávu či informaci jako virusě, dobré m itelnosti výsledků, zlidšt ní komunikace
Ěp idávat firmám tvá eě, dův ryhodnosti a interaktivity v rámci marketingu.23 Že jde o
populární nástroj marketingové komunikace, potvrzuje i fakt, že tém

60 % společností na

sv t vlastní krom webových stránek i blog. Obsah blogů ale zpravidla není p íliš atraktivní,
pouze 1/3 firem blog pravideln aktualizuje.24 Popularitu komerčních blogů dosv dčují data

16

ROUSSEAU, Signe, Food and social media – you are what you tweet. [online]. 1. Vyd. AltaMira Press. 2012.

2 s. [cit. 2016-12-06]. Dostupné z: https://books.google.cz/books?isbn=0273717405.
SÁLOVÁ, Anna, VESELÁ, Zuzana, ŠUPOLÍKOVÁ, Jana, JEBAVÁ, Lucie, VIKTORA, Ji í, Copywriting:
Pište texty, které prodávají. Vyd. 1. Brno: Computer Press, 2015. 63 s. ISBN 978-80-251-4589-0.
18
YANG, Kenneth C. C. The Effects of Social Influence on Blog Advertising Use [online]. 2011. The University
of Texas at El Paso, USA. 1 s. [cit. 2017-01-26]. Dostupné z:
www:http://www.uri.edu/iaics/content/2011v20n2/11KennethC.C.Yang.pdf
19
BYRON, DL; BROBACK, Steve. Blogy: Publikuj a prosperuj. Blogování pro váš
business. 1. Vyd. Praha: Grada Publishing a.s., 2008. 2 s. [cit. 2017-01-27] ISBN 978-80-247-2064-7.
20
Tamtéž
21
Tamtéž
22
JANOUCH, Viktor, Internetový marketing, 2. Vyd. Brno: Computer Press Media. 2014. 304 s. ISBN
8025143228
23
YANG, Kenneth C. C. The Effects of Social Influence on Blog Advertising Use [online]. 2011. The University
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z posledního výzkumu serveru Hubspot.com, jenž tvrdí, že až Ř1 % dotazovaných firem
označilo jejich blog za užitečný až st žejní. Kvůli to mu byl také prům rný firemní rozpočet na
vedení blogu a sociálních sítí navýšen z 9 % v roce 2009 na 21 % v roce 2012.25
Nárůst nekomerčních blogerů je zap íčin n skoro nulovými vstupními náklady. Kdo
chce psát blog, může si jej zdarma založit na platformách jako WordPress.com či Trumblr.com.
U českých blogerů p evládají domény Blogspot.com a Blogger.com, jež používá 42,1 %
blogerů.26
Počet sv tových blogů se m ní každý den. „Jen v USA bylo v roce 2012 aktivních přes
30 milionů blogerů.“27 v roce 2014 dosáhl celkový počet na 17ř milionů blogů.28
Za zmínku stojí také specifická odv tví blogů – vlogy a mikroblogy. Vlog je označení pro
p ísp vek natočený formou videa. V dnešní dob obliba vlogerů vzrostla. Zejména t ch
publikujících na serveru Youtube.com, které označujeme jako „youtubery“.
Další formou jsou mikroblogy, které se liší od klasického blogu svou délkou.
Nejznám jším mikroblogem se stala sociální síť Twitter. Mikroblogy mohou být nejen ve
form zprávy či odkazu (v maximální délce 140 znaků), ale také formou obrázku, zvukové
nahrávky nebo videa. Krátké p ísp vky na Twitteru komentují aktuální d ní a často jsou
nejrychlejším způsobem sdílení informací. Také mikroblogy se staly oblíbeným nástrojem
k propagaci. Firmy jejich prost ednictvím informují o nových produktech i službách a nabízí
svým čtená ům exkluzivní slevy.29
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1.6 Typologie blogů
V odborné literatu e se setkáváme s různorodou typologií blogů. Pro svou práci jsem
zvolila rozd lení Ji ího Viktory30, který d lí blogy do t í základních kategorií, a Bruce
Dearstyna31, jenž blogy rozd luje do p ti kategorií. Auto i se shodují ve t ech kategoriích,
Dearstyn navíc uvádí novinové blogy a interní blogy.
1) Osobní blogy a deníčky – zde auto i sdílí svou náplň dne, zajímavé zážitky a myšlenky.
Osobní bloging se stal v poslední dob velkým trendem. Technologie jako GoPro či kamerový
dron povýšili osobní blog na nový žánr, který se t ší vysoké sledovanosti. Sv dčí o tom miliony
denních zhlédnutí u vlogerů jako Casey Neistat či CTFxC, který vlogy na youtube odstartoval
a má p es 1, 5 milionu odb ratelů.
2) Zájmové a profesní blogy – stránky zam ené na specifickou oblast zájmu autora, ať už
jde o módu, technické vychytávky či sport. Mezi tyto blogy adíme i mnou zkoumané food
blogy. Účel zájmového blogu může být pro vlastní zábavu, zvýšení pov domí o určitém
fenoménu nebo jak se v dnešní dob

ukazuje, také jako samostatná živnost. Zájmové

a profesní blogy jsou nejrozší en jší kategorií blogů.
3) Produktové a firemní blogy – společnosti a firmy, které se cht jí p iblížit spot ebitelům
a zábavnou formou informovat o novinkách, úsp ších nebo činnostech, o kterých zákazníci
ve spojení se značkou nev d li. Na svých stránkách či mimo n proto tvo í blog – mezi úsp šné
a navšt vované pat í z prost edí gastronomie nap . restaurační síť Ambiente či zdravý „fast
food“ UGO.
4ě Žurnalistické blogy – blog, která vznikl v rámci určitého média. Nap . blog na serveru
Idnes, Respekt či Ihned.
5) Interní blogy – stránky, které jsou určené ke sdílení interních informací či ízení znalostí.
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31
DEARSTYNE, Bruce W. Blogs: The new information revolution? The Information Management Journal.
2005. 40-41 s. [cit. 2017-02-09]. Dostupné z: http://www.arma.org/bookstore/files/Dearstyne2.pdf
30

20

1.7 Food blog
Rozmanitost blogosféry32 se zv tšovala natolik, že dala vzniknout také zájmovým
blogům zam eným na témata jako lifestyle, móda, rodičovství, cestování a jídlo. Food blog
neboli blog soust edící se na jídlo a vše kolem n j, se stal rychle rostoucím žánrem.33 Food
bloger, člov k který na svůj blog p ispívá, může být kdokoliv. Zpravidla jde o amatérské
kucha e, kte í cht jí sdílet svou vášeň pro va ení s ostatními. Jsou ale i výjimky, zejména
u sv tov proslulých blogerů. David Lebovitz byl profesionálním peka em v pa ížském bistru,
jenž založil blog, aby sdílel s ostatními zábavné p íb hy z kuchyn a zajímavé recepty. Když
mu v roce 2004 software umožnil publikovat čast ji a snadn ji, stal se postupn
profesionálním blogerem.34
Z průzkumu firmy Donath Business & Media vyplývá, že typickým českým food
blogerem je žena ve v ku 1Ř-34 let, která na svůj blog p ispívá n kolikrát týdn . Blog nemusí
být nutn zam en pouze na jedno téma. Jak ukazuje průzkum, čeští bloge i mají prům rn více
než dv hlavní témata. Food bloge i často píší jak o jídle a va ení, tak o zdraví a životním
stylu či cestování. Toto propojení můžeme vid t nap . u blogů Tereza’s Diary a Tom Runner,
které zkoumám podrobn ji v dalších kapitolách a praktické části.
Obsah foodblogů se liší, obvykle však obsahuje recepty azené chronologicky,
fotografie jídel a postupy obohacené o vlastní tipy a triky. U nejúsp šn jších blogerů najdeme
navíc recenze restaurací či e -shop s vlastními produkty. Informace a nám ty auto i tvo í sami.
ř2 % respondentů průzkumu uvedlo, že recepty a nám ty čerpají z vlastních zkušeností
a myšlenek. Další podn ty na články získávají buď od čtená ů nebo z diskuzí na jiných
blozích, sociálních sítích či médií. Aby získali čtená e a udržovali s nimi kontakt, propagují
bloge i svoje stránky na sociálních sítích – zejména Facebooku a Instagramu. Zajímavé je, že
oproti sv tovým blogerům, kde Facebook v komunikaci a propagaci používá až 74 %, čeští
bloge i ve 24 % své stránky nepropagují vůbec. Čtenost nejoblíben jších food blogerů dosahuje
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na čísla, jakým se t ší zavedené specializované časopisy jako nap . Apetit či Food, tj. nad 50
tisíc unikátních čtená ů m síčn .35

1.8 Popularita blogů
S Webem 2.0 dostalo do té doby pasivní publikum možnost vyjád it se. Nejprve na
fanouškovských webech, internetových fórech a následn i na vlastních blozích. Výhodou
blogů je, že články jsou kratší a p ehledn jší, než b žné webové stránky. Bloge i často
poskytují návody „Jak na to, 10 tipů na, 5 restaurací, kam zajít v Praze“ atp. Díky internetovým
vyhledávačům a provázanosti stránek tak může uživatel mezi prvními výsledky najít práv
blogový článek. Vyhledávač Google pro p íklad dává p ednost webům, které jsou pravideln
aktualizovány.36
Obecn lze však íci, že za čtenost blogů může zejména pokles čtenosti novin a dalších
tradičních mediatypů. Lidé tráví stále více času online, kde nachází vše, co pot ebují, od
sociálních sítí po sledování filmů a čtení článků.37 Blog má oproti tradičním médiím výhodu
nejen v mí e osobitosti, ale také v rychlosti p enosu informací. Zatímco časopis musí dbát na
pravidelné uzáv rky, na blog může autor p ispívat kdykoliv chce. Další výhodu blogu je, že
autor není závislý na agend časopisu ani interní politice nakladatelství. Může psát, o čem chce
a jakýmkoli způsobem. Jediným kritériem zůstává zájem čtená ů.
Dalším důvodem popularity blogů je osobitost, p íb h a vztah se čtená em – tím se
bloge i také odlišují od kuliná ských časopisů a webů. David Lebovitz, to zdůvodňuje tím, že
psát formou blogu poskytuje autorovi možnost být stoprocentn

autentický, p irozený

a osobní.38 Práv ono sblížení se čtená em, možnost reakce na dotazy a komentá e d lá
z blogu místo, jakým tišt ná kucha ka či časopis nikdy nemůže být.
Zatímco web či časopis o jídle se musí p izpůsobit co nejširšímu poli uživatelů, food
bloger si buduje čtená skou základnu na mí e individuality, osobního p íb hu a každodenních
kucha ských prožitků.39 Sv tov proslulá food blogerka Diala‘s Kitchen sdílí se svými čtená i
Donath Business & Media. MR. Think: Kdo jsou čeští bloge i? Blogbarometr 2014, Záv rečná zpráva o
průzkumu [online]. Praha, červen 2014. [cit. 2017-02-03] Dostupné z www:
http://www.dbm.cz/pfile/3vysledna_zprava_pruzkum_blogeri.pdf
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nap . recepty, které jí pomohly p ekonat ch ipku, jak se stravuje na dovolené nebo co jíst p ed
návšt vou posilovny. Česká blogerka Bjukitchen neboli Bára Karpíšková ve svém nejnov jším
p ísp vku popisuje krom aktuálního receptu i zážitky se svým nov narozeným synem.
Čtená e tak baví sledovat nejen kucha ské um ní autorů, ale také jejich soukromí, post ehy
a zajímavosti z každodenního života. „Myslím, že tak jako každý organismus i blogy se
vyvíjejí, protože jsou v první řadě velmi subjektivní, a to je asi to jejich kouzlo,“ dodává
Markéta Pavleje neboli Kitchenette, jedna z oceňovaných českých food blogerek.40
Dalším důvodem, proč food blogy nabývají na popularit , je bezesporu faktor ztotožn ní
s autorem. Valná v tšina food blogerů jsou gastronomičtí fanoušci, nikoliv profesionální
kucha i.41 Čtená se tak může v autorovi shlédnout, když bloger sdílí nap . nepovedené jídlo
a tip jak jej vylepšit. Díky osobnímu p ístupu a p íb hu, který se za článkem a fotkou skrývá,
byli food bloge i schopni vybudovat silné publikum, které se čím dál čast ji stává cílem
marketérů.

1.9 Historie food blogu
První sv tový bloger, Justin Hall, začal publikovat své články již v roce 1994. První
web zam ený na jídlo se objevil o t i roky pozd ji. Jmenoval se Chowhound a šlo o diskuzní
fórum v nované jídle. Nejstarší software pro vytvá ení blogu nesl název Pitas a byl vydán
v roce 1999, následoval jej Blogger, který v roce 2003 koupila společnost Google. Tyto a jiné
široce dostupné softwary a platformy poskytly prostor pro virtuální komunity zajímající se
o jídlo – jak na poli profesionálů, tak nadšených amatérů.
Trend zájmu o jídlo na internetu odstartovaly sociální sít , jako nap . Epicurious v roce
2007.42 Na tomto serveru bylo možné vytvo it svůj profil, p idávat recepty a hledat nové na
profilech ostatních. Sv tov proslulou se stala také sociální síť BakeSpace, která nesla motto –
„P ijďte na jídlo, ale zůstaňte na pokec.“ BakeSace poskytl prostor pro stále narůstající
komunitu tzv. foodies, neboli nadšenců do jídla. Na BakeSpace bylo možné získat nové p átele,
sdílet recepty a povídat si o všem, co souviselo s gastronomií. Se spušt ním Facebooku
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a dalších sociálních sítí však popularita t chto webů klesla a p esunula se jiným, více
personalizovaným sm rem – k food blogům.
Blogy nabídly gastronomickým fanouškům možnost, jak o jídle široce diskutovat,
hodnotit, ptát se a hledat odpov di.43 Zatímco tradiční média zam ená na jídlo byla
geograficky a jazykov limitována, food blogy p edstavily způsob, jakým bezplatn ší it
recepty, návody, nápady a novou inspiraci.

1.10 Motivace blogerů
Dle výzkumu Donath Business & Media je nejčast jším motivem blogování zábava, na
prvním míst ji uvedlo jako motivaci 76,2 % procent dotazovaných. Bloge i dále cht jí sdílet
zkušenosti a zážitky, ší it pozitivní vliv na okolí a profesn se rozvíjet. Vyd lávání pen z vede
k blogování pouze 6,1 % blogerů. P esto jen 52 % blogerů tvrdí, že jejich ambicí není získat
zdroj p íjmu nebo jiných výhod.44 Elise Bauer, jejíž blog Simply Recipes pat í mezi
8 nejlepších food blogů na sv t , vysv tluje trend food blogingu propojením dvou faktorů:
psaní osobního deníku a sociálních aspektů, které poskytuje web - internetové komunity.45

1.11 Blog a reklama
Jelikož reklama v tradičních médiích Ětelevize, tisk, OOHě je finančn nákladná, ad
společností se více vyplatí vydat se cestou internetové reklamy. Firmy a reklamní agentury
hledají zajímavý prostor, kde svou značku či produkt propagovat. Jak ukazuji v dalších
kapitolách, zájmový blog, který se daného produktu či společnosti dotýká svým zam ením, se
stává stále populárn jší metodou propagace. Dokazují to data z výzkumu zmín ného výše:
p ibližn 60 % food blogerů bylo n kdy osloveno firmou či jejich prost edníky s nabídkou
spolupráce. Dostávají krom toho také tiskové zprávy. Až 60 % food blogerů občas napíše
o určité značce, nejčast ji se jedná o oblíbené značky, osobní zkušenosti či novinky na trhu.46
Oblíbenost tohoto nového způsobu reklamy dokazuje i fakt, že tém

4Ř % blogerů má

z blogování finanční a jiné benefity. 34 % blogerů má p íjem z reklamy na svém blogu, pouze
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však 4,5 % blogerů nemusí mít kvůli reklam jiný zdroj obživy a v nuje se pouze blogingu.47
Je patrné, že ačkoliv bloger jde cestou komerční spolupráce, uživit se pouze tímto způsobem se
poda í jen nízkému procentu nejpopulárn jších blogerů.
Podíváme-li se nyní na nejčten jší české food blogy, zjistíme, že se již dávno nejedná o
amatérské osobní deníky s pár recepty. Jde o autory, kte í v nují svému blogu značné úsilí
a čas. Jak jsme se dozv d li z výzkumu Donath Business & Media, v tšina blogerů své stránky
nemá jako hlavní zdroj p íjmů, p esto jim však blog vynáší. Až 20 % autorů považuje za
problém utajování sponzorů blogu či komerčnost p ísp vků a necelých 13 % blogerů cítí nátlak
ze strany firem a PR agentur. Čím dál čast ji se bloge i stávají cílem marketérů, kvůli možné
reklam či sponzoringu. Blog s vysokým počtem unikátních čtená ů je ideálním místem, kde
„inzerovat“.48 Bannery v online médiích či reklama p ed videem uživatele nezajímá, vzhledem
k průzkumům tzv. bannerové slepoty.49 Bloger je pro firmu cenným reklamním nástrojem díky
vztahu, který si se čtená i vytvá í a dův ry, jenž v n j čtená i vkládají. Názor oblíbeného
blogera je pro čtená e cenný – v í mu a cht jí va it stejn dob e, jako on, tudíž cht jí nakoupit
i stejné suroviny. Bloge i se t ší dův e čtená ů z mnoha důvodů. Blogera zajímá názor jeho
fanoušků, tvo í recepty na jejich p ání a reaguje na dotazy. Často také sdílí detaily z osobního
života, jak vidíme na obr. 1, kde autorka popisuje intimní detaily ze svého t hotenství. Styl
komunikace p ísp vku navozuje dův rnou a p átelskou atmosféru.
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Obr. 1 Blog Smoothcooking

Z autora blogu se tímto stává „p ítel“, kterému čtená i v í a dají na jeho názory. Pokud
pak bloger doporučí určitý produkt, je velká šance, že se pro n j čtená rozhodne. Na rozdíl od
reklamy, kterou vidí okolo sebe, recenze na blogu čtená i vítají jako osobní doporučení.50
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26
Bloger tak začíná být tzv. influencerem – ovlivňovatelem.51 Influencer je definován jako
osoba, která komunikuje a má vliv na tzv. desition makers (osoby s rozhodovací pravomocí).52
Čtená blogera vnímá jako nezávislý a dův ryhodný zdroj. Ne jako reklamu. Díky tomu je pro
firmy klíčové, najít co nejvhodn jší influencery. Produkt/ služba by m l být co nejblíže
osobnosti blogera, jeho zájmům a specializaci.53 Pokud se to firm poda í, jde o efektivní
marketingový nástroj. Když produkt nekoresponduje s obsahem blogu a čtená e nezajímá,
může dojít k silné negativní odezv . „Jestliže se podaří dosáhnout přirozené podpory produktů
cestou například blogu profesionálů v určitém oboru, pak je přínos skutečně značný.“54
Bloge i by proto m li volit propagaci takových produktů/ služeb, které budou čtená e zajímat.

2. Marketingová komunikace
Na food blozích se setkáváme s různou formou marketingové komunikace. Zám rn
jsem nezvolila termín reklama, jelikož ta tvo í jen část marketingového komunikačního mixu
neboli marketingové komunikace. Komunikační mix zahrnuje jak reklamu, tak osobní prodej,
podporu prodeje, public relations a nástroje p ímého marketingu.55 „Jedná se o marketingové
komunikace většinou komerčního charakteru, jejichž cílem je na základě předávaných
informací ovlivňovat poznávací, motivační a rozhodovací procesy těch, na které chceme
působit ve shodě s našimi záměry“.56 Dle Vysekalové mezi marketingovou komunikaci adíme
také sponzoring a nová média.57
Kotler reklamu popisuje jako „jakoukoli placenou formu neosobní prezentace
a komunikace myšlenek, zboží anebo služeb identifikovaného sponzora.“58 Osobním prodejem
máme na mysli prezentaci výrobků zam stnancem firmy s cílem prodeje a budování vztahů se
51
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spot ebiteli. Podpora prodeje obnáší krátkodobé podn ty, které mají zvýšit tržby z prodeje či
služby. Public relations se soust edí na budování dobrých vztahů se zákazníkem pomocí
p íznivé publicity, pozitivní „image firmy“ a vypo ádání se s krizovými situacemi či
událostmi, které s firmou souvisí. Direct marketing se stará o p ímé spojení s vybranými
cílovými spot ebiteli, jenž má vyvolat okamžitou odezvu a budovat trvalé vztahy se zákazníky
za pomoci telefonu, pošty, faxu, e -mailu internetu a dalších nástrojů p ímé komunikace.59
Klasickou online reklamu, jakou jsou bannery60 na populárních food blozích skoro
nenajdeme. Produkty či značky jsou propagovány autorem samotným – nejčast ji formou
barteru, affiliate programu či e -PR.

2.1 Barter
Spolupráce mezi blogerem a soukromým subjektem může probíhat různ . Mezi
nejčast jší formu spolupráce pat í barter. Jedná se o „formu obchodní činnosti, při níž dochází
ke směně zboží nebo služby přímo za jiné zboží nebo službu, aniž jsou použity peníze.“61 P íklad
barteru bych ilustrovala na blogu Tereza’s Diary. Firma Iswari blogerku oslovila za účelem
propagace jejich produktů. Vým nou za zve ejn ní fotky produktů Tereze zboží zdarma
zaslali.62 14,6 tisíc sledujících Terezin instagramový účet se tak stalo potenciálními zákazníky
Iswari.
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Obr. 2 - Instagramový profil Tereza’s Diary

Obr. 2 Instagram Tereza's Diary

2.2 Affiliate marketing
Oblíbená forma marketingu, jinak nazývaná také jako partnerský marketing, se hojn
využívá p i spolupráci s blogery. Afilliate marketing „poskytuje ostatním finanční podněty
k dokončení transakcí ve váš (firemní) prospěch nebo směřuje provoz na vaše stránky výměnou
za provizi z realizovaných prodejů, zobrazení značky nebo jinou formou nepeněžní odměny.“63
Výhodou partnerského marketingu je, že organizace platí jen za to, co chce. Základní
rozd lení partnerských programů je na Pay Per Click ĚPPCě a Pay per Performance (PPP).
U blogerů bývá rozší en jší PPP spolupráce – bloge i jsou odm n ni pouze za reálný nákup
vedený skrz jejich stránky. V p ípad PPC dostává provize či jinou odm nu v p ípad , že
uživatel jen kliknul na stránky obchodníka.
63
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2.3 Online PR
Může se také stát, že firma blogerovi pošle výrobek k vyzkoušení, aniž by od n j cokoli
požadovala. V takovém p ípad jde o formu produktového online PR. Americká asociace
public relations PR definuje jako „proces strategické komunikace, který vytváří obousměrně
výhodné vztahy mezi organizacemi a jejich publiky.“64 Organizací v tomto p ípad myslíme
blog a publikem jeho čtená e a odb ratele. „Produktové PR slouží k podpoře prodeje výrobků
či služeb. Spočívá zejména v seznamování spotřebitelů s uvedeným produktem, zvýšení
povědomí o produktu, službě či značce, upevnění jejich positioningu v konkurenčním prostředí
a podpoře emocionálního vztahu, důvěry a loajality spotřebitelů ke značce.“65 Mezi nástroje
produktového PR adíme media relations, digitální komunikaci a sociální sít , eventy, práce
s celebritami, sponzoring a vytvá ení partnerství.66
Práv recenze produktů či doporučení, kde nakupovat, pat í mezi častou formu online
PR. Čtená i se díky recenzi oblíbeného blogera dozví o novém e –shopu, mají ke značce blíž
než ke konkurenci, a spíš na jejich portálu nakoupí. Na obrázku č. 3 vidíme jasný p íklad
produktového online PR. Tereza píše, že jí byl vystavený mixér firmy Potten and Pannen
zapůjčen a po vyzkoušení jej op t vrátí. Pozitivním hodnocením si firma získala potenciální
zákazníky a pot šila stávající, takže byl cíl spolupráce napln n. Jedná se o ukázku tzv. Wordof-mouth marketingu. „Znamená to předávání reklamního sdělení „od úst k ústům“.“67
Organizace se snaží ší it pozitivní zprávy o svém produktu. Tereza zde funguje jako tzv.
influencer, který svému okolí produkt doporučuje na základ vlastní pozitivní zkušenosti.68
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Obr. 3 Instagram Tereza’s Diary

2.4 Podpora prodeje online
Další způsob využití blogera v marketingové komunikaci je vyhlášení speciální akce či
slevy na daný výrobek/ službu. Cílem tohoto nástroje podpory prodeje je získat pozornost
spot ebitele, poskytnout informace a povzbudit jej v nákupu výrobku (Vysekalová, 21). Jak
vidíme na dalším p íkladu z Tereza’s Diary, firma Raw life nabídla všem Tereziným čtená ům
a odb ratelům 10 % slevu na veškerý sortiment. Častým nástrojem propagace značky bývá
i sout ž ve spolupráci s blogerem. Na obr. 5 vidíme p íklad sout že o nože Opinel obchodu
Potten Pannen.
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Obr. 4 - 5 Instagram Tereza’s Diary 1

2.5 Česká food blogerská scéna
Rozd lení českých food blogů v odborné literatu e nenajdeme, proto jsem vypracovala
vlastní p ehled 30 nejčten jších českých foodblogů. Vycházela jsem z účastníků sout že
Aperol Spritz Food blog roku, která pravideln hodnotí nejlepší food blogery v Česku. D lím
blogy podle toho, zda mají vlastní produkt, kucha ku a projekty. Dále zkoumám významné
marketingové spolupráce, čtenost a počet sledujících na sociálních sítích.

Autor

Specializace

Merchandise Vlastní projekty Kuchařka Významná spolupráce

Markéta Pavleje

recepty na vše

ano

ne

ano

CHEF MENU - Bageterie Boulevard 26500

45390

188 800

Cuketka

Martin Kuciel

recepty na vše

ne

ano

ne

Hospodá ské noviny - Scuk.cz

17900

39512

163 900

Menu domů

Veronika Kokešová

recepty na vše, hodnocení restaurací

ne

ano

ano

ne

6565

31368

72 000

Smooth cooking

Kate ina Kurasová

Smoothie, food akce, hodnocení restaurací ne

ne

ano

Alpro

37000

10722

58 900

My cooking Diary

Kate ina Lustigová

recepty na vše, hodnocení restaurací

ne

ne

Globus, Bioderma

90000

32

53 000

Facebook

Návštěvnost webu

Máma v kuchyni

Barbora Charvátová

recepty na vše, pro děti

ne

ano

ne

Slevomat, Montessori.cz, Lidl

1328

13936

36 500

Zásadně zdravé

Jana Černá

zdravé recepty, cestování

ne

ano

ne

Traminal.cz, Honest market.cz

16700

10002

29 300

Pradobroty

Marcela

recepty na vše

ne

ne

ne

Prima Fresh, Recept pro časopisy

6012

6,644

28 400

Laskominy od Mariny Maryna
Kitchenstory

32

ne

Instagram

Marika a Ji í

dezerty

ne

ano

ne

ne

2099

Ř,4ř0

26 600

recepty na vše, hodnocení restaurací

ano

ano

ano

Kolonial.cz

11500

8509

24 900

Kublanka

Kuba a Blanka Kardovi recepty na vše

ne

ne

ano

ne

8835

3941

24 100

To mi chutná

Lucie Henychová

ne

ne

ne

ne

92

1391

22 700

italská kuchyně, cestování

Cukrfree

Janina Černá

recepty bez cukru, cestování

ne

ano

ano

LG

28300

10973

22 500

Cooking with Šůša

Misha Šůša

recepty na vše

ne

ne

ne

Globus, Tesco

13900

8810

21 700

A co teda jíš?

Linda Mullerová

veganské recepty

ne

ne

ne

Eta, Rohlik.cz, Titbit

15900

18518

20 300

Pěkně vypečený blog

Lucie Arichteva

dezerty

ne

ne

ano

ne

7685

12907

20 100

Recepty dětem

Gabriela Sedláková

recepty na vše, pro děti

ne

ne

ne

Lučina, Emco, Fit ko ení

860

13765

18 100

Chef MUM

Markéta

recepty na vše

ne

ne

ne

Country life.cz

1210

6208

17 200

Foodlover

Tereza Sychrová

recepty na vše

ano

ne

ne

Klasa - akademie v kuchyni

1299

14300

14 800

P&G Foodies

P + G Ogurčákovi

zdravé recepty, cestování

ne

ano

ne

Honest market.cz

2681

2351

11 300

Kate's cuisine

Kate ina Jašková

recepty na vše

ne

ne

ne

Šmakoun, Pragerovy limonády

2077

ne

11 000

Culina botanica

Kate ina Winterová

lokální recepty

ne

ne

ano

ne

10200

ne

11 000

Hodně domácí

Alena Podolníková

recepty na vše

ne

ne

ne

Šufánek.cz,

220

1924

9 000

Coolinářka

Svatava Vašková

recepty na vše, cestování

ne

ano

ano

Eta

2935

6380

8 000

Kitchen and the city

Petra Davidová

recepty na vše

ne

ne

ne

Recepty pro časopisy, Aroy-d

22300

3933

7 700

Tereza's Diary

Tereza Šlancarová

zdravé recepty

ne

ne

ano

Reebok, Raw life.cz, Lehká hlava

14800

ne

6 500

Bjukitchen

Barbora Karpíšková

recepty na vše

ano

ne

ano

ne

16900

8814

<5000

Lovecký deník

Zuzana Dvo áčková

recepty na vše, cestování, hodnocení rest. ne

ne

ne

Marks&Spencer, Emco

1182

3912

<5000

My healthy moment

Alžběta Rohová

zdravé recepty

ne

ne

Natu.cz, Veganza.cz

7733

ne

<5000

ne

Neplecha na plechu

M + F Lorencovi

recepty na vše, cestování, lifestyle

ne

ne

ne

Hera, Teekanee

414

780

<5000

Yummy mummy food

Michaela L.

zdravé recepty

ne

ne

ne

Paleoworld.cz

2581

1157

<5000

Tom runner

Tomáš Vejsada

zdravé recepty, cestování, sport

ne

ne

ne

Reebok, Canowater, Etnosvět

6929

ne

<5000

Kamu’s Mise en Place Kamila Rundusová

asijská kuchyně, cestování

ne

ano

ne

CHEF MENU - Bageterie Boulevard 24400

36697

Kuře v podvazkách

recepty na vše, hodnocení restaurací

ne

ne

ne

ne

4813

Nina eháčková

1083

web zrušen
web zrušen

Tabulka 1

Blog
Kitchenette
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Ze srovnání p edních českých food blogerů vyplývá n kolik zajímavých
skutečností, které by stály za další výzkum. Mladší food bloge i ĚTereza’s Diary, Kamu,
Tom runnerě vedou sociální komunikaci primárn p es Instagram. Myslím, že časem
bude stále více blogerů, kte í p estanou psát na web úpln a povedou komunikace pouze
p es sociální sít . Oproti tomu u starších food blogerů můžeme pozorovat tradiční
model online médií. Nejv tší návšt vnost má jejich web, až pak následuje Facebook
a v pár p ípadech i Instagram.
Obecn

lze tvrdit, že reklamu najdeme nejčast ji na sociálních sítích.

Označování produktů p ímo na blogu je zvykem u st edn známých blogerů, zejména
u mate sky orientovaných blogů a mladých blogerů, kte í se zam ují i na životní styl.
Food bloge i, kte í se vedle psaní v nují i jinému zam stnání, komerční spolupráce
skoro ned lají. Jde v tšinou o blogery, jež po ádají kucha ské kurzy, fotí, či poskytují
catering. Stejn je tomu i u populárních blogerů vydávajících kucha ky. Propagaci
produktů u nich prakticky nenajdeme.
Jak můžeme vid t, food blogery vyhledávají ke spolupráci jak velké retailové
et zce ĚTesco, Globus, Lidl) a výrobci spot ebičů ĚEta, LGě, tak e -shopy
s potravinami (Rohlik.cz, Kolonial.cz) i zavedené značky ĚLučina, Emcoě.
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Praktická část
3. Metodologie
V praktické části své práce se zabývám výzkumem. Zvolila jsem kvalitativní výzkum,
který umožňuje jít více do hloubky dané problematiky. Sb r dat vedu formou strukturovaných
rozhovorů s autory blogů. Mým cílem je zjistit, jak k reklam na blogů p istupují, a jak
spolupráce mezi blogerem a firmou probíhá. V úvodu rozhovorů jim pokládám otázky na
jejich p ístup k reklam na blogu a následn zjišťuji, jaké jsou jejich požadavky p i reálné
spolupráci.

3.1 Výzkumný problém
P i psaní své práce jsem narazila na nedostatek informací v odborné literatu e
o faktickém využití food blogerů v marketingové komunikaci a popisu, jak celý proces fnguje.
P estože se mnoho firem nechává inspirovat v zahraničí a internetové influenecery, jako jsou
youtube i, bloge i či instagrame i, hojn využívá k marketingovým účelům, ucelený p ehled
o tomto tématu v literatu e chybí. V praktické části své práce jsem proto vedla rozhovory
s autory blogu Tereza’s diary a Tom Runner, za účelem odhalení reálných zkušeností
s marketingovým využitím blogu. Vybrala jsem food blogery na základ podobného zam ení
(zdravé jídlo a sport), v ku ĚTereze je 1ř let, Tomášovi 22ě a způsobu komunikace se čtená i.
Oba pochází z Prahy a jejich komunikace probíhá pouze p es Instagram a blog.

3.2 Účel výzkumu
Cílem výzkumu je p inést komplexní pohled na marketingovou spolupráci mezi firmou
a food blogerem. V analýze rozhovorů s dv ma food blogery chci p ednést postoj autorů
k celé problematice marketingové komunikace na blozích a popsat, jak spolupráce probíhá.
Zajímalo m , jaký je jejich názor na komerční spolupráce, jaké mají s tímto fenoménem
zkušenosti a jak vše probíhá v praxi. Jako p íklad spolupráce jsem zvolila společnost
Vyvolej.to, pro kterou v současnosti pracuji, a jako marketér mohu využít získané zkušenosti
v praxi. Jedná se o českou společnost st ední velikosti, která se zabývá vyvoláváním fotek ve
stylu polaroid. Hledají influencery, kte í by jednou za m síc zve ejnili na sociálních sítích
p ísp vek s jejich produktem.
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3.3 Výzkumné otázky a cíl výzkumu
Cílem rozhovorů je popsat nejen postoj blogera k marketingovému využití blogu, ale
i faktický p ístup k možné spolupráci. Zajímalo m , na základ čeho se bloge i pro firmu
rozhodují, jaké jsou jejich finanční požadavky i jaký dopad to má na jejich čtená e. Výzkum
by m l odpovídat na otázku, jak funguje spolupráce mezi blogerem a firmou. Po bližším
zkoumání obou food blogů jsem sestavila následující otázky:
1ě Jaký je tvůj postoj k reklam na blogu?
2ě Cítíš tlak ze strany soukromých subjektů a PR agentur? Jak často T oslovují za účelem
spolupráce?
3ě ídíš se určitým etickým kodexem? Je spolupráce, kterou bys odmítl/a ?
4) Setkal/a ses s kritikou ze strany čtená ů ohledn n které své spolupráce?
5ě Myslíš, že má spolupráce se značkami spíše pozitivní či negativní efekt na tvůj blog?
6ě Cht l/a bys v budoucnu s reklamou p estat, nebo se vidíš spíš jako významný influencer?
7) S jakými dalšími značkami spolupracuješ nebo máš v plánu spolupracovat?
8ě Když hovo íš o oblíbených produktech, jak postupuješ?
9ě Jaký je tvůj m síční p íjem z blogu?
10) Bavil/a ses n kdy o vztahu blogu a reklamy s jinými food blogery? Jaký bys ekla, že je
podle tebe v tšinový názor na propagaci produktů či spolupracemi se značkami?
11ě Firma Vyvolej.to, která vyvolává fotky ve stylu polaroidek, T oslovila za účelem
spolupráce. Rádi by, aby ses stal/a jejich ambasadorem. P edstavují si, že by sis jednou m síčn
vyvolala formát dle libosti a vytvo ila o n m instagramový p ísp vek. Šla bys do takové
spolupráce?
12ě Jaký by byl Tvůj finanční požadavek?
13) Spokojil/a by ses s tím, že by ti firma pouze v novala produkty?
14ě Umíš odhadnout, jaký úsp ch má taková spolupráce u čtená ů?
15) Preferoval/a bys, aby byla spolupráce časov omezená nebo jsi ochotný/á spolupracovat
dlouhodob ?
16ě Preferuješ spolupráci formou affiliate – zisk za počet zákazníků, kte í p ijdou z tvé
domény, nebo rad ji p ímou finanční odm nu?
17ě P evládá spolupráce na bázi PPC Ěproklik z tvé stránkyě nebo PPP Ěp ímý nákup z tvé
stránky)?
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3.4 Plán výzkumu
3 .4 .1 Kvalitativní výzkum
P ístup blogerů k marketingové komunikaci je značn individuální, jak jsme mohli
vid t v Tabulce 1. Zvolila jsem proto formu kvalitativního výzkumu, abych se mohla zam it
pouze na mnou zvolené blogy, a pronikla více do hloubky. „Kvalitativní výzkum je proces
hledání porozumění založený na různých metodologických tradicích zkoumání daného
sociálního nebo lidského problému. Výzkumník vytváří komplexní holistický obraz, analyzuje
různé typy textů, informuje o názorech účastníků výzkumu a provádí zkoumání v přirozených
podmínkách.“69 Výhodou kvalitativního výzkumu je, že po výb ru tématu a selekci
výzkumných otázek může výzkumník otázky v průb hu modifikovat nebo doplňovat.70
Sb r dat a jejich analýza probíhá současn . Kvalitativní výzkum umožňuje použít
z analyzovaných dat to, co výzkumník pot ebuje, a následn op t začít se sb rem a analýzou
dat. Výzkum se tak dostává do cyklů, b hem kterých autor své p edpoklady a záv ry
p ezkoumává. Pro svou práci jsem zvolila formu strukturovaného rozhovoru s otev enými
otázkami. Podle Hendla jde o strukturovanou metodu, která p ináší porozum ní celé
problematiky, a tím naplňuje můj zám r.
Kvalitativní výzkum vyžaduje intenzivní či dlouhodobý kontakt s terénem či
zkoumaným jedincem (jedinci), a to za b žných okolností, kvůli validit výsledků.71 „Hlavním
úkolem je objasnit, jak se lidé v daném prostředí a situaci dobírají pochopení toho, co se děje,
proč jednají určitým způsobem a jak organizují své všednodenní aktivity a interakce.“72 Cílem
kvalitativního výzkumu je získat integrovaný pohled na daný fenomén a vysv tlit, proč vznikl.
Nevýhodou kvalitativního výzkumu je, že získané poznatky nemusí platit na širší
populaci a v jiném prost edí. Hů e se ov ují hypotézy a teorie, analýza i sb r dat je časov
náročná a výsledek výzkumu je více ovlivn ný názorem autora.
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3.5 Metodika sběru dat
3.5.1 Strukturovaný rozhovor s otevřenými otázkami
Jako způsob sb ru dat jsem zvolila metodu strukturovaného rozhovoru s otev enými
otázkami. „Sestává z řady pečlivě formulovaných otázek, na něž mají jednotliví respondenti
odpovědět. Základním účelem tohoto typu interview je co nejvíce minimalizovat efekt tazatele
na kvalitu rozhovoru. Data z takového interview se snadněji analyzují, protože jednotlivá
témata se lehce v přepisu rozhovoru lokalizují.“73 Tuto metodiku jsem si vybrala z důvodu
časové vytíženosti respondentů a vlastní nezkušenosti v oblasti kvalitativního výzkumu. Jak
zdůrazňuje Hendl – tazatel tímto způsobem rozhovor ovlivňuje minimáln , data se lépe
analyzují a výzkum je rychlejší. Jedná se o vhodnou metodiku v p ípad , že jde jak o vstupní,
tak záv rečný rozhovor a pokud chceme odpov di respondentů srovnávat.74 Všechny faktory
pln vyhovují mému výzkumnému zám ru.

3.6 Výběr respondentů
Cílem mého výzkumu je popsat, jak bloger na marketingové využití blogu nahlíží, a jak
probíhá reálná spolupráce mezi firmou a blogerem. Abych mohla p ístup blogerů pozorovávat
a dosáhla tak vyšší validity výzkumu, museli se respondenti shodovat v p ístupu ke komerční
spolupráci Ěv novat se jíě, zam ení blogu, komunikačních kanálech Ějen blog a Instagramě a
t šit se podobné čtenosti. Vycházela jsem z analýzy českých food blogů v tabulce 1. Oslovila
jsem čty i food blogery, z toho dva byli ochotni na výzkumu participovat. Ostatní vzhledem
k časovému vytížení nemohli.
Tereza Šlancarová pat í k nejsledovan jším českých food blogerům zam ujících se na
vegetariánskou stravu a zdravý životní styl. Na Instagramu má p es 14,6 tisíc sledujících, na
Youtube p es 1 tisíc odb ratelů a její blog dosahuje 6 300 návšt v b hem posledních šesti
m síců.75 Pro srovnání, p ední česká food blogerka Bára Karpíšková má na svém blogu kolem
5000 návšt v za stejné období.76 P i bližším zkoumání jejího blogu je patrné, že spolupracuje
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s více organizacemi, tudíž splňuje kritéria výzkumné otázky. Vzhledem k uvedeným faktorům
se domnívám, že Tereza je ideální kandidátkou pro kvalitativní výzkum. Reprezentuje blogery,
kte í si komerčními spolupracemi vyd lávají a p esto se t ší oblib u čtená ů, takže jde
zkoumat jak etické zásady, tak reálný p ístup k reklam .
Bloger Tomáš Vejsada začal s blogováním teprve p ed rokem, ale i tak má jeho
instagramový účet tém

7000 sledujících a jeho osobní blog čítá p es 5000 návšt v b hem

posledních šesti m síců. Stejn jako u Terezy najdeme na jeho blogu komerční spolupráce.
Výhodou je i podobný v k respondentů ĚTereze je 1ř let, Tomášovi 22 letě.

3.7 Procedura sběru dat a analýza
Strukturovaný rozhovor s otev enými otázkami jsem p edem p ipravila a poslala je
respondentům k náhledu, aby se mohli na interview p ipravit. Průb h rozhovoru jsem zachytila
na diktafon, abych jej mohla následn analyzovat. „Kvalitativní analýza je uměním zpracovat
data smysluplným a užitečným způsobem a nalézt odpověď na položenou výzkumnou
otázku.“77 Jak podotýká Hendl, v kvalitativním výzkumu probíhá analýza společn se sb rem
dat. Každý rozhovor se uskutečnil samostatn , aby nedošlo k ovlivn ní respondentů.

3.7.1 Transkripce
Data z rozhovoru jsem zpracovala do shrnujícího protokolu, který p edkládám
v p íloze své práce. „Tato technika nezachovává celý text. Předpokládá se, že v textu jsou
zbytečná místa… Proto se např. hned při poslechu magnetofonu provádí jistý způsob shrnutí.“
78

Cht la jsem se tak vyhnout doslovné transkripci opakujících se výrazů či nepodstatných

informací.

3.7.2 Interpretace
Ve svém výzkumu jsem dbala p edevším na snahu o objektivitu, abych mohla výsledné
rozhovory porovnat a dojít k ešení výzkumné otázky. Protokoly obou rozhovorů jsem nejprve
analyzovala, komparovala a následn vyhodnotila. Pro analýzu dosavadního výzkumu jsem
použila metodu zakotvené teorie neboli metodu analýzy. Za tímto p ístupem stojí v dci Strauss
77
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a Glaser, pozd ji Strauss teorii modifikoval spolu s v dkyní Corbinovou.79 Cílem této metody
je hledání „substantivní“ teorie, která se týká daného prost edí, subjektů, či doby. V našem
p ípad je to prost edí blogosféry, za účelem porozum ní způsobu spolupráce mezi firmou
a blogerem.
Corbinová a Strauss d lí zakotvenou teorii na t i základní prvky: koncepty, kategorie
a propozice neboli tvrzení. Výsledná teorie se navrhuje pomocí konceptualizace dat, ne p ímo
z dat. Z toho důvodu jsou koncepty Ěteoretické pojmyě základní jednotkou analýzy.
Výzkumník shromažďuje koncepty díky porovnávání událostí a pojmenováváním podobných
událostí stejným označením.80 Po konceptech následují kategorie, které se nachází ješt na vyšší
a abstraktn jší úrovni. Stejn jako koncepty jsou tvo eny porovnáváním, aby se ukázaly
podobnosti a rozdíly. „Kategorie představují základní kameny vznikající teorie. Jsou
prostředkem, pomocí něhož se může teorie integrovat.“81 Posledním prvkem zakotvené teorie
jsou propozice, „které formulují zobecněné vztahy mezi kategorií a koncepty a mezi
kategoriemi.“ 82
Zakotvená teorie se dle Corbinové a Strausse induktivn odvozuje již b hem zkoumání
daného jevu. Nejprve se musí zkoumaná oblast důkladn nastudovat, nejde o ov ování p edem
dané teorie, nýbrž odvozování nové. Kýžená data vybíráme pomocí teoretického vzorkování.
Cílem je dojít k zobecn ní a poté k abstraktn jší teorii, která zahrnuje širší pole sociálního
chování.83 „Návrh teorie zahrnuje formulaci kategorií a vztahů mezi nimi (propozic). Během
tohoto procesu se zaznamenávají pomocí poznámek (memos) dojmy, asociace, otázky, nápady
a tím se doplňují a vysvětlují nalezené kódy.“84 Strauss a Corbinová definují t i druhy
kódování: otev ené, axiální a selektivní. Kódováním se označuje snaha o interpretaci,
konceptualizaci a nové integraci.85

3.8 Etika výzkumu
Výzkum je veden s ohledem na pravidla a zásady kvalitativního výzkumu. Data byla
nashromážd na b hem rozhovorů s respondenty, jimž p edcházela důkladná p íprava
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dostupných materiálů. Respondenti byli obeznámeni s účelem výzkumu a souhlasili
s použitím dat a zve ejn ním práce. S každým respondentem jsem se sešla zvlášť, aby nedošlo
k vzájemnému ovlivn ní. Rozhovory probíhaly v p átelském duchu, což mi umožnilo získat
odpov di na všechny stanovené otázky.

3.9 Limity výzkumu
Metoda rozhovoru, kterou jsem pro svůj výzkum zvolila, je charakteristická vyšší
validitou, ale nižší reliabilitou. Počet respondentů neumožňuje zobecn ní výsledků, neboť se
jedná o p íliš malý vzorek. Práce se dv ma blogery mi umožnila komparaci jejich p ístupů ke
komerčním spolupracím a pochopení, jak proces spolupráce mezi značkou a blogerem
funguje. P esto nelze tvrdit, že jde o obecn platný postup, kterým se ídí všichni bloge i. Jak
je patrné z tabulky 1 - jsou bloge i, kte í komerční spolupráce odmítají a jiní, kte í berou vše,
co se naskytne.
Dalším faktorem je míra popularity blogerů – málo známý bloger, který si chce svým
psaním vyd lat, bude pravd podobn

pro firmu mén

nákladný než bloger s vysokou

sledovaností, jenž si spolupráce pečliv vybírá. Výzkum by musel mít kvantitativní ráz, aby
dosáhl vysoké validity.

4. ůnalýza rozhovor s blogery

V této části práce analyzuji rozhovory s ob ma blogery a porovnávám jejich p ístup
ke komerční spolupráci s firmou. Cílem je pochopit, jak bloge i p i oslovení firmou postupují.
Popisuji, v čem se shodují i v čem se rozchází. Vycházím ze shrnujících protokolů rozhovorů
a snažím se získat odpov ď na výzkumné otázky.

4.1 Vybrané blogy
4.1.2 Tereza’s Diary
Autorkou blogu je devatenáctiletá studentka gymnázia v Praze Tereza Šlancarová.
Soust edí se p edevším na zdravý životní styl a vegetariánskou kuchyni. Krom blogu působí
také na Youtube, kde sdílí vlogy o sob , fitness videa i recepty. Youtube kanál čítá tém

2
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000 odb ratelů, Instagram nyní 14 ř00 sledujících a blog p es 6 500 návšt v.86 V současné
dob spolupracuje se značkami Reebok, Raw life, Potten and Pannen, Orbis, LG, Lifelikefit,
Proteinnuts, Iswari a Supernutritious.

4.1.3 Tom Runner
Tomáš Vejsada, autor blogu, je dvaadvacetiletý student vysoké školy z Prahy.
S blogem začal teprve p ed rokem a vypracoval se mezi cílené influencery v oblasti zdravého
životního stylu. Jeho blog se krom receptů v nuje i cestování, osobním úvahám a cvičení.
Ani ne po roce působení čítá jeho blog p es 5 000 návšt v87, Instagram tém

7 000

sledujících. Spolupracuje momentáln se značkami Reebok, Canowater a restaurací Etnosv t.

4.2 Vztah food blogera ke komerční spolupráci
Abych mohla blíže zkoumat reálnou spolupráci mez blogerem a firmou, ptala jsem se
respondentů na jejich vztah k marketingovému využití blogů. Tereza hodnotí svůj p ístup
k reklam kladn , do té doby, dokud je p irozená. „Nikdy bych na svém blogu nepropagovala
produkt, který sama nepoužívám nebo se kterým nemám zkušenosti.“88 Tomáš se vyjád il
obdobn : „nikdy nevychválím do nebe n co, o čem si to nemyslím.“89 Na propagaci skrz blog
nevidí nic špatného, pokud je v rozumné mí e a v souladu s tématem blogu. Tomáš vidí
využití blogu ke komerční spolupráci jako p irozený vývoj způsobu propagace. „V dnešní době
je normální, že se reklama umisťuje také na jinam než do TV a na billboardy a influenceři jsou
dle mého názoru dobrou cestou firmy, jak propagovat svůj produkt. Je ale důležité vybrat
správného influencera, který se k danému produktu bude hodit.“90

4.3 Etické zásady food blogera
Dostáváme se zde k etickým zásadám blogerů. Dle Terezy je nep ijatelné, aby
propagovala produkt, který se na blog nehodí, nebo který sama nejd íve nevyzkouší.
Zdůrazňuje, že up ímnost ke čtená ům je pro ni na prvním míst . Jejím cílem je p irozená
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propagace: „když mám ke snídani ovesnou kaši s ořechovým máslem od určité značky, označím
ji a zmíním v komentáři.“91 Tereza vyjád ila rozho čení nad chováním blogerek, které
bezhlav propagují jakýkoliv poskytnutý produkt. Práv takový p ístup je dle Terezy zdrojem
negativního nahlížení na blogery obecn . Stejný postoj zaujal i Tomáš. O produktech, které
mu byly zaslány, se v p ísp vcích vždy zmíní, popravd však čtená e informuje, zda mu
vyhovují či ne. Spolupráce si pečliv vybírá, nerad spolupracuje se značkami, jejichž produkty
nepoužívá.

4.4 Tlak ze strany komerčních subjektů
Vzhledem k narůstajícímu trendu marketingu pomocí influencerů m zajímalo, zda
bloge i cítí tlak se strany firem či PR agentur. Tereza uvedla, že tlak cítí, zejména u spoluprací
týkajících se propagace na sociálních sítích. Nabídky dostává zhruba dvakrát týdn . Tomáš
naopak vypov d l, že tlak nepociťuje. Dostává až t i nabídky za m síc. Je patrné, že
sledovanost blogera hraje značnou roli na intenzitu nabídek.

4.5 Vliv komerční spolupráce na čtenáře
Pokud jde o vliv marketingových aktivit blogu na čtená e, Tereza problém necítí. Vidí
za tím však svůj rozvážný postoj vůči tomu, s jakou firmou bude spolupracovat. Pokud je
spolupráce vhodn vybraná, je efekt jedin pozitivní. Kladné vnímání propagace potvrzuje
i Tomáš. „Záleží na tom, jak je fotka vyfocená a také na tom, jak je bloger šikovný. Pokud je
bloger opravdu dobrý, tak spolupráci na první pohled běžný člověk nepozná,“ íká.92 Tereza
i Tomáš vidí v propagaci produktů možnost p edat svým čtená ům n co navíc: „díky své
spolupráci se značkou Reebok můžu čtenáře zvát na super akce, kam by se za normálních
okolností nedostali,“93 dodává Tereza. V budoucnu by oba rádi pokračovali cestou influencerů,
jako doposud. Zatímco Tereza se s kritikou čtená ů ohledn reklamy na blogu nesetkala,
Tomáš jednou kritice za propagaci čelil a dokonce jednu spolupráci p edčasn ukončil. Je tedy
z ejmé, že jde o tenkou hranici, kdy auto i musí dob e zvolit výrobek a způsob, jak jej
propagovat.
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4.6 Finanční ohodnocení food blogerů
Jednou z otázek, na kterou lze t žko najít v odborné literatu e odpov ď, je výše p íjmů
food blogerů. Tereza vypov d la, že si m síčn vyd lá 10 000 – 20 000 Kč. V Tomášov
p ípad jde až o 10 000 Kč. Důležitým faktorem p i komparaci p íjmů respondentů je čas
v novaný blogování. Tomáš stráví vedením blogu prům rn hodinu denn , zatímco Tereza až
4 hodiny. Je patrné, že nejen sledovanost a čtenost blogu je výrazným faktorem pokud jde
o finanční ohodnocení blogerů. Musíme brát v potaz také čas, který auto i v nují blogování a
sociálním sítím.

4.7 Komerční spolupráce na příkladu firmy Vyvolej.to
Jedním z cílů mého výzkumu bylo nahlédnout, jak funguje reálná spolupráce
mezi blogerem a firmou, na p íkladu společnosti Vyvolej.to. Tomáše by taková spolupráce
zaujala. Jeho základní finanční požadavek je 500 Kč za instagramový p ísp vek. Dále by
záleželo na intenzit a délce spolupráce, vždy ale up ednostňuje dlouhodobé kontrakty. Pokud
by šlo pouze o jeden p ísp vek m síčn , spokojil by se jen s barterovou spoluprací.
Tereza uvedla, že by nejd ív musela služby Vyvolej.to vyzkoušet, až poté by se
rozhodla, zda spolupráci p ijme. Jako finanční odm nu by volila produkt zdarma Ětaké barterě,
funguje tak v tšina jejích spoluprací. Ostatní spolupráce, jako nap . u Raw life, má Tereza
formou affiliate programu. Za objednávky z jejího blogu obdrží určité procento, za které může
u Raw life nakoupit. Je tedy na firm , jaký typ spolupráce blogerovi nabídne. Tomáš zatím
s affiliate programem zkušenosti nemá, nevnímá blog jako prostor, který by m l produkt p ímo
prodávat.
Výsledkem praktické otázky je, že ačkoliv mají bloge i vytvo ený „ceník“ za své služby,
barterová spolupráce je stále up ednostňována, což je dle mého názoru obousm rn výhodné.
Komerční spolupráce mezi blogerem a firmou může fungovat také na bázi affiliate programu –
záleží jen na dané společnosti, jakou formu si vybere. Z hodnocení blogerů dále vyplývá, že
pokud se produkt/ služba tematicky na blog hodí, čtená i doporučení ocení. Je t eba vždy
vybírat blogery, kte í mají vysoký počet sledujících a spolupráce si pečliv vybírají. Jak íkají
sami respondenti: pokud je blog reklamou p esycený, může to jak blogerovi, tak značce uškodit.
Pokud je však zacílení správné, jedná se o velmi efektivní marketingový nástroj.
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Záv r

Food blogy se za adily mezi využívané nástroje marketingové komunikace. Jejich
výhodou je dův ra, kterou v autora čtená i vkládají, míra osobitosti a možnost okamžit
reagovat na dotazy či komentá e sledujících. Z t chto důvodů se staly nejen sledovaným
internetový médiem, ale i novým segmentem influencerů.
Jak vyplývá z praktické části mé práce, postoj blogerů k marketingovému využití blogu
je veskrze pozitivní. Až na výjimky se nesetkávají s kritikou ze strany čtená ů, preferují
dlouhodobé spolupráce, díky kterým mohou svým fanouškům nabídnout speciální slevy či
pozvánky na akce.
Cílem mé práce bylo odhalit nejen p ístup blogerů, ale také zjistit, jak probíhá reálná
spolupráce. Po rozhovoru s food blogery jsem došla k názoru, že nejdůležit jší p i komerční
spolupráci s influencerem je p esné zacílení blogu. Čím více se shoduje specializace blogu
s produktem, tím efektivn jší spolupráce je. Na p íkladu Terezy jsme si mohli všimnout, že
krom značky Reebok propaguje pouze potraviny a produkty zam ené na vegetariánskou a
veganskou kuchyni a životní styl. Díky tomu je postoj čtená ů k reklam pozitivní a setkává se
s dobrou odezvou.
P i počáteční spolupráci s blogerem bych mu nejprve nabídla produkt zdarma vyzkoušet
a pokud by byl spokojen, snažila bych se navázat buď barterovou či affiliate spolupráci, jelikož
je pro firmu finančn nejmén náročná a blogery zároveň oblíbená, ačkoli mají pro své služby
i ceník. Důležitým faktorem p i spolupráci s blogerem je dle mého názoru důraz na kvalitu
blogu. P i analýze českých food blogů jsem narazila na často se opakující firmy jako Rohlík.cz,
Emco či Tesco a Globus Ěviz Tabulka 1ě. Jako čtená e food blogů by m vysoká míra reklamy
od jedné firmy na více blozích spíše popudila, než p esv dčila k nákupu. Proto se domnívám,
že by marketé i m li více dbát na kvalitativní strategii p i výb ru blogů a nesnažit se o plošné
pokrytí co nejv tšího množství stránek. Je samoz ejmé, že by bylo t eba kvalitativního
výzkumu u čtená ů blogů, zda toto téma považují za problém. V neposlední ad by se nem la
podceňovat blogerova aktivita na sociálních sítích. Myslím, že propagace touto cestou bude
v budoucnu stále populárn jší. Domnívám se, že pokud bude p i spolupráci s blogerem
aplikována výše uvedená strategie, půjde o efektivní marketingový nástroj, který dbá jak na
etické p esv dčení blogera, tak na zájem čtená ů.
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Summary

Food blogs have become popular among marketing communication tools. Their
advantage is the trust of readers, the degreee of individuality, and the ability to respond
immediately to questions or comments of their followers. For these reasons they have become
not only a popular online medium but also as a new segment of influencers.
As can be seen from the practical part of my thesis, the attitude of bloggers towards
mrketing use of blogs is throughout positive- for both boggers and readers. Apart from a few
exeptions they do not encounter with criticism from the readers, they prefere long-term
cooperations, thanks to which they can offer their fans special dicounts or invitations to events.
The aim of my thesis was to reveal not only the stance of bloggers but also to find out
how a real collaboration works. After my interview with food bloggers, I came to the conclusion
that the most important thing about commercial collaboration is the precise targeting of the
blog. The more the blog corresponds with the product, the more effective the collaboration is.
On Tereza’s example, we could see that besides Reebok brand, she only promotes food and
products for vegetarian and vegan cuisine and lifestyle. Thanks to this, the reader’s approach
towards advertising is positive and meets a good response.
In the initial collaboration with blogger, I would start with offering him/her a free trial.
Then I would try to make either a barter or affiliate collaboration, because it is the most
profitable for the company and bloggers are used to it, although they have a price list as well.
An important factor in working with bloggers is, in my opinion, the emphasis on the quality of
the blog. When analyzing the Czech food blogs, I encountered frequently repeated companies
such as Rohlík.cz, Emco, Globus or Tesco (see Table 1). As a food blog reader, the high
advertising rate from one company to several blogs would rather irritate me than convince me
to make a purchase. Therefore, I believe that marketers should focus more on a qualitative
strategy when selecting blogs and not attempt to cover as many pages as possible. It goes
without saying that a further research on this toppic would be necessary. Last but not least,
blogger activity on social networks should not be underestimated. I think that this kind of
promotion will become more and more popular in the future. I believe that if the aforementioned
strategy is applied, collaboratin with blogger will be an effective marketing tool that takes care
of both the blogger's ethical conviction and the interest of readers.
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P ílohy
P íloha č. 1 Rozhovor s Terezou Šlancarovou
1ě Jaký je tvůj postoj k reklam na blogu?
K reklam mám pozitivní vztah do té doby, do kdy je p irozená. Nikdy bych na svém blogu
nepropagovala produkt, který sama nepoužívám nebo se kterým nemám zkušenosti.
2ě Cítíš tlak ze strany soukromých subjektů a PR agentur? Jak často T oslovují za účelem
spolupráce?
Cítím, jelikož v poslední dob firmy sázejí p edevším na propagaci skrz sociální sít . Nabídky
mi chodí p ibližn dvakrát týdn .
3ě ídíš se určitým etickým kodexem? Je spolupráce, kterou bys odmítla? ĚOdmítla jsi n kdy
n jakou?ě
Jak už jsem íkala, nikdy bych nepropagovala n co, s čím nemám zkušenosti nebo co sama
nepoužívám. Zároveň produkty, které se tematicky na můj blog nehodí, s díky odmítám.
4) Setkala ses s kritikou ze strany čtená ů ohledn n které své spolupráce?
Zatím ne, jelikož jsem, co se týče spoluprací, opravdu vybíravá.
5ě Myslíš, že má spolupráce se značkami spíše pozitivní či negativní efekt na tvůj blog?
Myslím si, že když je spolupráce vhodn vybraná a následn prezentována, má jedin pozitivní
efekt.
6) Jsou blogy, které žádné spolupráce ned lají a jsou čist jen o receptech a osobních
myšlenkách. Cht la bys v budoucnu pokračovat tímto sm rem nebo se vidíš spíš jako
významný ambasador?
Já na spolupracích nevidím nic špatného a nap . díky své spolupráci se značkou Reebok můžu
své čtená e zvát na super akce, kam by se za normálních okolností nedostaly. Proto ve
spolupracích hodlám pokračovat.
7ě Na Tvém blogu jsem zaznamenala značky Reebok, Raw life, Potten and Pannen, Orbis.
S jakými dalšími značkami spolupracuješ nebo máš v plánu spolupracovat?
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Dále jsem spolupracovala se značkami LG, lifelikefit, proteinnuts, Iswari, ze zahraničí nap .
Supernutritious.
8) Když hovo íš o oblíbených produktech, jak postupuješ? Mluvíš nap . o svých oblíbených
produktech, které používáš pravideln a mezi n za adíš i produkty, které Ti byly zaslány
k vyzkoušení?
Na blogu se netajím tím, že mi produkty byly zaslány - up ímnost ke čtená ům je pro m na
prvním míst . Produkty ,,prodávám" p irozenou formou, tedy když mám nap . k snídani
ovesnou kaši s o echovým máslem od určité značky, označím ji a zmíním v komentá i.
9ě Jaký je tvůj m síční p íjem z blogu? Kolik času denn mu v nuješ?
Do 20 000 Kč. V tšinou blogu v nuji kolem 3-4 hodin denn .
10) Bavila ses n kdy o vztahu blogu a reklamy s jinými food bloggerkami? Jaký bys ekla,
že je podle tebe v tšinový názor na propagaci produktů či spolupráci se značkami?
Je to časté téma našich rozhovorů a zároveň zdroj zábavy. Je totiž spousta blogerů a blogerek,
kte í si svůj profil postavili na propagaci všech v cí, které jsou jim nabídnuty - hlavn , že jsou
zdarma. To potom hází to špatné sv tlo na ostatní spolupráce.
11) Firma Vyvolej.to, která vyvolává fotky ve stylu polaroidek, velkoformátové čtverce
a obrazy a plakáty, T oslovila za účelem spolupráce. Rádi by, aby ses stala jejich influncerem.
P edstavují si, že by sis jednou m síčn vyvolala formát dle libosti a vytvo ila o n m
instagramový p ísp vek. ĚFotky nejoblíben jších jídel, plakát s fotkami z dovolené atp.)
Šla bys do takové spolupráce?
Nejd íve bych vyzkoušela, zda m samotné služby této firmy vyhovují a podle toho bych se
následn rozhodla, zda ji propagovat mezi svými čtená i.
12) Jaký by byl Tvůj finanční požadavek?
V tšinu spoluprácí mám pouze formou reklamy za produkt zdarma.
13) Umíš odhadnout, jaký úsp ch má taková spolupráce u čtená ů? ĚKdyž jsi nap . pro čtená
m la v rámci Raw life 10% slevu – víš, kolik čtená ů si u nich n co objednalo?ě
P esná čísla nevím, ale mám u rawlife sjednaný účet, kam mi z každé objednávky chodí určité
procento a já si poté můžu za tuto částku na jejich e -shopu nakupovat.
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14) Preferovala bys, aby byla spolupráce časov omezená nebo jsi ochotná spolupracovat
dlouhodob ?
Mám určit radši dlouhodob jší spolupráce, kdy mezi sebou ob strany navážou n jaký vztah.
15ě Up ednostňuješ spolupráci formou affiliate – zisk za počet zákazníků, kte í p ijdou z tvé
domény, nebo rad ji p ímou finanční odm nu?
Zatím jsem ve fázi affiliate, ale tím, že se jedná o produkty, které bych si za obdrženou finanční
částku stejn potom koupila, mi to opravdu nevadí.
P íloha č. 2 Rozhovor s Tomášem Vejsadou
1ě Jaký je tvůj postoj k reklam na blogu?
Pozitivní. Nemám problém s umíst ním reklamy Ěproduktuě na blog. Za podmínky, že je daný
produkt v souladu s tématem blogu.
2ě Cítíš tlak ze strany soukromých subjektů a PR agentur? Jak často T oslovují za účelem
spolupráce?
Necítím tlak. Vybírám si pouze takové spolupráce, které chci. Oslovují m párkrát do m síce
(cca 2 - 3x).

3ě

ídíš se určitým etickým kodexem? Je spolupráce, kterou bys odmítl? (Odmítls n kdy

n jakou?ě
ídím se tím, o jaký produkt by ve spolupráci p ípadn šlo. Nerad spolupracuji s firmami,
jejichž produkty nepoužívám. Spolupráci jsem odmítnul n kolikrát a jednou ji i p edčasn
ukončil.
4) Setkal ses s kritikou ze strany čtená ů ohledn n které své spolupráce?
Jednou jsem se setkal s menší kritikou, ale jinak si vesm s myslím, že čtená i a followe i
s umíst ním reklamy počítají a pokud je produkt dob e zakomponovaný do p ísp vku, tak to
i ocení.
5ě Myslíš, že má spolupráce se značkami spíše pozitivní či negativní efekt na tvůj blog?
Záleží na tom, o jakých značkách bychom se bavili, ale p evážn mají pozitivní efekt.
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6) Jsou blogy, které žádné spolupráce ned lají a jsou čist jen o receptech a osobních
myšlenkách. Cht l bys v budoucnu pokračovat tímto sm rem nebo se vidíš spíš jako významný
influencer?
M by bavilo být influencerem. Nevidím na tom nic špatného. Samoz ejm blog, profil nemůže
být plný reklamy, ale do určité míry je to p ínosem. Navíc v dnešní dob je normální, že se
reklama umisťuje také na jinam než do TV a na billboardy a influence i jsou dle mého názoru
dobrou cestou firmy, jak propagovat svůj produkt. Je ale důležité vybrat správného influencera,
který se k danému produktu bude hodit.
7) S jakými dalšími značkami spolupracuješ nebo máš v plánu spolupracovat?
Spolupracuji s Reebokem, Canowater, restaurací Etnosv t. Dále mám menší nárazové
spolupráce. Spolupráce nijak neplánuju. Můžu mít vytipované firmy, se kterými bych
spolupracovat cht l, ale neoslovuji je. Bavilo by m spolupracovat nap íklad s Aktinem,
Emcem, HagensDasz, n jakou módní značkou, Olympusem a nap íklad n jakou cestovkou,
leteckou společností a pod Ěcestovní průmysluě
8ě Když hovo íš o oblíbených produktech, jak postupuješ? Mluvíš nap . o svých oblíbených
produktech, které používáš pravideln a mezi n za adíš i produkty, které Ti byly zaslány
k vyzkoušení?
Zmíním se i o produktech, které mi byly zaslány, ale eknu popravd , jak mi nap íklad
chutnaly. Nevychválím do nebe n co, o čem si myslím……
9ě Jaký je tvůj m síční p íjem z blogu? Kolik času denn mu v nuješ?
Do 10 000 Kč. P ípravou p ísp vků a článků strávím cca 2 hodiny denn .
10) Bavil ses n kdy o vztahu blogu a reklamy s jinými food blogery? Jaký bys ekl, že je
podle tebe v tšinový názor na propagaci produktů či spolupráci se značkami?
Bavil. Podle m je obecn propagace produktů a spolupráce p ijímaná dob e. Záleží na tom,
jak je fotka vyfocená, a také na tom, jak je bloger šikovný. Pokud je bloger opravdu dobrý, tak
spolupráci na první pohled b žný člov k nepozná.
11) Firma Vyvolej.to, která vyvolává fotky ve stylu polaroidek, velkoformátové čtverce
a obrazy a plakáty, T

oslovila za účelem spolupráce. Rádi by, aby ses stal jejich

ambasadorem. P edstavují si, že by sis jednou m síčn vyvolal formát dle libosti a vytvo il
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o n m instagramový p ísp vek. ĚFotky nejoblíben jších jídel, plakát s fotkami z dovolené
atp.ě Šel bys do takové spolupráce? Jaký by byl Tvůj finanční požadavek?
Ano, šel. Záleželo by na typu spolupráce - časový rozsah, intenzita p ísp vků atd. Počítám si
500,- za fotku na Instagramu.
12) Spokojil by ses s tím, že by ti firma pouze zasponzorovala produkty?
Záleželo by na konkrétním produktu, ale d lám to i tak.
13) Umíš odhadnout, jaký úsp ch má taková spolupráce u čtená ů?
Takovou spolupráci jsem nem l. Na druhou stranu blogy a influence i mají za úkol ší it
pov domí o značce, seznámit čtená e s produktem, uvést ho. Cílem spolupráce s blogery není
p ímý nákup z jejich stránky. Nákupní proces jednotlivce je delší et zec kroků. Čtená se
z blogu nebo z IG může podívat na stránku, ale ve skutečnosti se pouze výjimečn ihned
uskuteční nákupní proces. Už pouze z logiky v ci, jelikož blogery a influencery lidé sledují
na mobilu, a odtud nákupy moc neprovád jí.
14) Preferoval bys, aby byla spolupráce časov omezená, nebo jsi ochotný spolupracovat
dlouhodob ?
Rozhodn preferuju dlouhodobé spolupráce.
15ě Up ednostňuješ spolupráci formou affiliate – zisk za počet zákazníků, kte í p ijdou z tvé
domény, nebo rad ji p ímou finanční odm nu? P evládá spolupráce na bázi PPC (proklik z tvé
stránkyě nebo PPP Ěp ímý nákup z tvé stránky)?
Jak jsem íkal, nemám s tímhle zkušenosti. Cílem blogera není primárn , aby byl uskutečn n
nákup.

