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známe dnes, je stále vcelku novým fenoménem posledních let, tato bakalářská práce se 

tedy pokusí o zodpovězení co nejvíce otázek, které v této oblasti vyvstávají. I já, 

autorka práce, jsem pravidelnou čtenářkou módních a kosmetických blogů a tento trend 

mě velice ovlivnil. 

V první části práce bude blog jako takový představen, bude definován samotný 

pojem blog s krátkým náhledem do jeho historie. Následně se práce bude věnovat 

rozdělení blogů podle několika různých kritérií a u vybraných oblastí blogů (beauty a 

fashion) budou uvedeny konkrétní blogy a provedena krátká obsahová analýza každého 

z nich. Oblast ,,blogosféry” s sebou přináší několik problematik, a to např. problematika 

sponzoringu, což je častou otázkou čtenářů směřující směrem k autorům, či to, zda 

psaní blogu může ovlivnit autorovo soukromí. Další problematikou týkající se převážně 

módních blogů je otázka, zda čtenáři upřednostňují čtení tradičních módních magazínů, 

nebo navštěvování módních blogů. Odpověď na tyto otázky se práce pokusí najít 

pomocí výzkumu čtenářů a rozhovoru s blogerkami, který bude k nalezení v druhé části 

práce.   

V praktické části práce byl proveden výzkum čtenářů pomocí dotazníku, který 

zodpovědělo 30 respondentů. Zodpovídali otázky, které se vztahovaly k tomu, z jakého 

důvodu blogy sledují, co od autorů blogů požadují atd. Před provedením výzkumu bylo 

stanoveno několik výzkumných otázek, které uvedu ještě jednou na začátku výzkumné 

části práce. 

1. Sledují módní a kosmetické blogy převážně ženy? 

2. Jsou autorkami kosmetických blogů ženy? 

3. Upřednostňují čtenáři blogy před tištěnými magazíny? 

4. Myslí si většina čtenářů, že blog nemůže nijak ovlivnit autorovo soukromí? 

5. Mají pravidelní čtenáři blogů pozitivní náhled na blogování? 

Bakalářská práce se bude od původních tezí mírně lišit. Praktická část bude 

zabírat větší prostor v celkovém rozsahu práce, protože na výzkumné otázky budou 

získány odpovědi nejen pomocí teorie, ale také pomocí praxe, tedy díky kvalitativnímu 

výzkumu a rozhovoru s blogerkami. Čtenáři a autorky tedy napomohou k získání 

relevantních výsledků.  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1. Blogy 

1.1 Co je blog 

 Blog je webová stránka jednoho nebo více autorů, tzv. bloggerů (v češtině blo-

ger), obsahující vlastní zkušenosti, názory a příběhy, jedná se tedy o takový internetový 

deník. Blogy bývají často specificky zaměřené na určitá témata (více v kapitole Dělení 

blogů), obsahují obrázky, odkazy na další stejně zaměřené blogy atd. V současné době 

existují navíc také webové stránky, které se založením a vedením blogu napomáhají.  1

Stručnou definici použil Terry Flew. Podle něj jsou blogy „uživatelem generované we-

bové stránky, jejichž obsah vytvářejí jednotliví uživatelé nebo skupiny uživatelů, které 

jsou napsány v neformálním deníkovém stylu a články jsou zobrazovány v opačném 

chronologickém pořadí.“  2

1.2 Jak vznikl pojem blog 

 Pojem blog vznikl ze slova ,,weblog” (v překladu webový zápisník). Tento ter-

mín vytvořil Jorn Barger v roce 1997.  Peter Merholz v roce 1999 ,,weblog” úsměvně 3

rozdělil na ,,we blog”, což v překladu znamená my blogujeme. Peter Merholz o tomto 

rozdělení ,,weblogu” napsal na svůj tehdejší blog PeterMe  a uvedl, že je možno 4

používat  

 Na těchto stránkách jsou k dispozici šablony blogů, takže autor pouze píše články, o 1

formát stránek, nadpisy, řazení příspěvků atd., se postará předpřipravená šablona.

 Terry Flew: „...are user-generated websites where entries are made either by 2

individuals or by groups, in an informal journal style, and are displayed in reverse 
chronological order.“ In: Terry Flew, New Media, str. 96. 

 ŽÍŽALA, Martin. Weblog jako novodobý elektronický informační zdroj [Weblog as a 3

modern electronic information resource]. Praha, 2006-08-20. 41 s. Bakalářská práce. 
Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, Ústav informačních studií a 
knihovnictví. Vedoucí diplomové práce PhDr. Eva Bratková. Dostupné z www: http://
www.ikaros.cz/node/3979.

 peterme.com - Thoughts and essays from the guy who coined the word 4

"blog." [online]. Dostupné z: http://www.peterme.com
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jak ,,we blog”, tak pouze ,,blog”. Společnost si více oblíbila název ,,blog” a začala ho 

hojně používat.  5

 Podle deníku New York Times je prvním průkopníkem blogování Justin Hall, 

který si založil blog v roce 1994. Studoval v té době žurnalistiku na univerzitě v Pen-

sylvánii. Jeho blog je stále dostupný pod názvem Justin's Links.  Dalšími průkopníky 6

blogování jsou označováni Jerry Pournelle a Dave Winer.  Český novinář a spisovatel 7

Miloš Čermák uvádí, že lidé začali blogovat, aby komunikovali, sdělili své názory a 

dozvěděli se o názorech ostatních.  8

1.3 Dělení blogů 

 Dělit blogy je možné podle spousty atributů, např. podle témat, kterým se věnují; 

podle počtu autorů, kteří se na blogu podílejí; podle času, který psaní blogu autor věnu-

je; či podle toho, zda blog slouží jako osobní deník, či firemní nástroj, atd.  Pro příklad 9

bude uvedeno pár způsobů rozdělení. 

 RETTBERG, Jill Walker. Blogging. Malden, MA: Polity, 2008. str. 26.5

 Justin's Links [online]. Dostupné z : http://links.net 6

 LAEMMERMANN, Karl. Crowd funding raising capital online. [S.l: [CreateSpace], 7

2012, str. 153.

 ČERMÁK, Miloš. Nová média. Úvod a stručná historie. In: OSVALDOVÁ, Barbora a 8

Alice TEJKALOVÁ. Žurnalistika v informační společnosti: digitalizace a internetizace 
žurnalistiky: proměny a perspektivy žurnalistiky v epoše digitálních médií aneb nová 
média teoreticky i prakticky. Praha: Karolinum, 2009, str. 36 

 ŠEMBEROVÁ, Kristina. Není blog jako blog. In: OSVALDOVÁ, Barbora a Alice 9

TEJKALOVÁ. 
Žurnalistika v informační společnosti: digitalizace a internetizace žurnalistiky: proměny 
a perspektivy žurnalistiky v epoše digitálních médií aneb nová média teoreticky i 
prakticky. Praha: Karolinum, 2009. str. 165
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První rozdělení, které bude v této práci uvedeno, je podle české webové stránky Katalog 

blogů,  která pravidelně přidává nově vzniklé blogy na svou stránku, a poté je řadí do 10

přehledných kategorií, kde si je čtenáři mohou vyhledat a přečíst si recenze a komentáře 

ostatních čtenářů. Jedná se o rozdělení pouze soukromých blogů, firemní a produktové 

blogy ve výčtu nenalezneme. Autor blogy dělí na: 

1. Blogy pro blogery - podstatu této kategorie trefně vystihuje prohlášení ,,Blogeři 

sobě!”, jsou to tedy blogy obsahující rady, návody, společné diskuze či dokonce 

kluby určené pro blogery. Je to tedy takové shromaždiště autorů. 

2. Fanouškovské blogy - zde už se jedná o blogy, které jsou určené čtenářům. Fa-

nouškovské blogy se specializují na určité osobnosti; filmy, seriály a knihy; hudební 

skupiny; sportovní kluby atd.  

3. Odborné blogy - vzdělávací blogy, které mají za úkol informovat a zvyšovat zna-

losti čtěnářů, většinou se tedy jedná o odborná témata jako je historie; medicína; 

technologie; či zvířata. 

4. Osobní blogy - kategorie blogů, které jsou využívány jako osobní deníky. Nemají 

žádné vyhraněné téma, autoři často přispívají příběhy, které se jim staly. V těchto 

blozích autoři také často nalézají místo, kam přenést své myšlenky a úvahy. 

5. Tvůrčí blogy - slouží jako jakási ,,výstava” autorovy tvorby. Může se jednat o foto-

grafie; grafickou tvorbu; literární tvorbu; ruční práce atd. 

6. Zájmové blogy - blogy zaměřené na určitý koníček. Stejně tak jako u fanouškov-

ských blogů se zde pak shromažďují lidí se stejným zájmem, předávají si rady a za-

jímavosti o jejich zálibě. Jde například o vaření; kosmetiku; módu nebo zdravý ži-

votní styl.  

 Katalog blogů [online]. Dostupné z: http://odkazy.blog.cz/10
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Druhý způsob, jak můžeme blogy rozdělovat, popsali DL Byron a Steve Broback . Au11 -

toři blogy dělí podle jejich zaměření na:  

1. Osobní blogy -  ,,Zpočátku si lidé vytvářeli takové blogy, které odrážely jejich 

vlastní zájmy a zvyky. … Řada z nich fungovala jako online deníky plné intimních 

informací.”  Jako příklad uvádí jeden z prvních osobních blogů Rebecca’s 12

Pocket , na kterém nalezneme všechny aspekty pro zařazení do katgorie osobních 13

blogů.  

2. Firemní blogy - blogy zabývající se vybranou firmou. Jsou využívány k publi-

kování informací o firmě, materiálů k výrobkům, firemním aktualitám atd. Př. blog 

firmy Boeing . 14

3. Produktové blogy - slouží k propagaci výrobku, je využíván jako nástroj pro lepší 

prodej. Zde autoři uvádí jako příklad blog s názvem Clip-n-Seal , který propaguje 15

svůj výrobek na uzavírání sáčků. 

4. Značkové blogy - slouží k publikování marketingových zpráv a napomáhají 

rozšiřování značky na nové trhy a novému publiku. Jako příklad je uveden blog Ro-

berta Scobla , zaměstnance společnosti Microsoft, který velice úspěšně napomáhá 16

rozmachu firmy. 

 BYRON, DL a Steve BROBACK. Blogy: publikuj a prosperuj: blogování pro váš 11

business. Překlad Jiří Hynek. 1. vydání. Praha: Grada, 2008.

 Tamtéž, str. 512

 Rebecca’s Pocket [online]. Dostupné z : http://www.rebeccablood.net13

 Boeing [online]. Dostupné z : http://www.boeingblogs.com/14

 Clip-n-seal [online]. Dostupné z : http://clip-n-seal.com15

 Scobleizer [online]. Dostupné z : http://scobleizer.com16
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5. Blogy jako podnikání - úspěšné blogy, které díky svému úspěchu a vysoké 

návštěvnosti vydělávají díky umístěným reklamám a nabídce výrobků k prodeji. 

Takovým blogem je např. známý blog SimpleBits.  17

1.3.1 Kosmetické neboli beauty blogy 

Kosmetické blogy spadají podle předchozích dvou rozdělení do kategorie 

osobních a zájmových blogů. V současné době jde o jedno z nejvíce rozšířených témat, 

kterými se autoři blogů zabývají, o tomto více v kapitole Zastoupení autorů z hlediska 

pohlaví. Převážně jde tedy spíše o mladé ženy. Příspěvky se týkají zejména 

kosmetických produktů, tzn. představování novinek, následně jejich recenze a tzv. 

tutorialy, v nichž autorka předvede líčení s daným produktem ve formě článku, ve 

kterém uvede postup a výsledek s pomocí fotografií. Tutorialy lze vytvářet i pomocí 

videí, v tomto případě se tedy blogerka stává i tzv. vlogerkou, nevyjadřuje se tedy 

písemně, ale ústně. Slovo vlogerka je odvozené od slova vlog, což je zkratka spojení 

slov video blog.  Ve videotutorialu je nejprve představen jeden nebo více produktů 18

stejné, nebo různých značek, blogerka posoudí vzhled balení, cenu, třeba i konzistenci 

kosmetického výrobku, a poté autorka přesně demonstruje, jak produkt používá. Může 

jít i o celkové líčení celého obličeje. Tato forma se stala velice oblíbenou, což může být 

doloženo na příkladu blogerky PetryLovelyHair , jejíž blog navštívilo k datu 1.5. 2017 19

dosud 18 milionů návštěvníků. Videa, která natočila, ale vidělo více než 34 milionů lidí, 

na této skutečnosti lze tedy dokázat větší oblibu videotutorialů oproti článkům. Z tohoto 

důvodu stále více beauty blogerek využívá k tvorbě kromě svého blogu také platformu 

YouTube (poté lze autorka nazvat také youtuberkou). Na kosmetických blozích lze 

nalézt i soutěže o výrobky, které blogerkám poskytují samotné firmy v rámci propagace 

svých produktů. Ryze kosmetickým blogem je blog české autorky ILoveMakeup,  20

 SimpleBits [online]. Dostupné z : http://simplebits.com17

 Co je to blog a vlog? [online]. [cit. 2017-05-02]. Dostupné z: 18

www.joxnsblog.mablog.eu

 PetraLovelyHair [online]. Dostupné z : http://www.petralovelyhair.com19

 ILoveMakeup [online]. Dostupné z : http://www.ilovemakeup.cz20
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která pro tuto bakalářskou práci poskytla rozhovor a pomohla tedy fenomén blogování 

poodkrýt i z druhé strany, tedy očima samotné autorky (více v kapitole Rozhovor). 

1.3.2 Módní neboli fashion blogy 

 Módní blogy, stejně jako kosmetické, patří do kategorie osobních blogů a záj-

mových blogů. I tato kategorie patří k nejvyhledávanějším kategoriím blogů. Je důležité 

sdělit, že blogy jak v kategorii beauty, tak fashion, jsou často tvořeny několika zájmy, 

velká většina kosmetických blogů obsahuje články týkající se i módy a životního stylu, 

nalézt tedy čistě módní blog je obtížné a tyto “jednosměrné” blogy jsou dnes již uniká-

tem.  Blogy týkající se módy obsahují také více fotek, než blogy o kosmetice, protože 21

pro prezentaci módy jsou fotografie nezbytné. Ghazaleh Khodadad uvádí: „...blog (in-

ternetový deník) vedený osobou zajímající se o módu a nakupování, která si vybrala 

psát o vysněném oblečení, trendech a novinkách v módním světě.“   22

 Oproti kosmetickým blogům na módním blogů většinou čtenář nenalezne recen-

ze. Na těchto blozích tedy převažují články, ve kterých autor ukáže nové oblečení, které 

si koupil, uvede jeho cenu a značku pro případ, že by si ho čtenáři rádi zakoupili také.  

Dalším typem článků jsou články, ve kterých autor hodnotí outfity celebrit, které ob-

lékly při účasti na různých společenských událostech. Čtenáři se také dozví o konání 

důležitých módních přehlídek atd. Nejčastějším způsobem vedení módního blogu je tzv. 

blog osobního stylu , což znamená, že autor prezentuje módu pomocí sebe samého, 23

prezentuje tedy vlastní módní styl. Blog, který se věnuje módě je např. blog Kayture , 24

jehož autorka Kristina Bazan pochází ze Švýcarska. Díky svým blogerským úspěchům 

byla vyfocena na obálce módního časopisu ELLE.  

 RETTBERG, Jill Walker. Blogging. Malden, MA: Polity, 2008. 21

 KHODADED, Ghazaleh. Fashionfever. [online] Dostupné z : http://bada.hb.se/22

bitstream/2320/6769/4/2010.13.12.pdf

 HANSSEN Kirstin, NITZSCHE Felicia. Fashion Blogs. Zwolle, Nizozemsko: dʼjonge 23

Hond, 2010. S. 5. In: KISIĆ, Sandra. Blog jako marketingový nástroj. Praha, 2015.

 Kayture [online]. Dostupné z : http://www.kayture.com24
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1.5 Blogerka roku a její vítězky 

 V České republice existuje soutěž, která oceňuje úspěšné blogery. Podle serveru 

Wordpress, který je platformou, jež poskytuje bezplatné založení blogu a na pomoc při 

jeho vedení nabízí několik šablon, které zajišťují přesný vzhled blog a díky kterým au-

tor nemusí ovládat formátování webových stránek, dosahuje počet nově založených 

blogů každý den minimálně 100 000.   26

 Díky tomuto nárůstu obliby blogování byla v Česku v roce 2013 založena spo-

lečností Inmedium s.r.o. soutěž Blogerka roku a v roce 2015 také soutěž Bloger roku.  27

V určeném časovém období mohou samotní čtenáři nominovat své oblíbené blogy do 

šesti kategorií, a to beauty, fashion, life, food, objev roku a video. Kategorie video vz-

nikla až v roce 2015 s vzestupujícím počtem blogerek, které kromě psaní článků natáčí 

také videa. Po skončení období, které je určeno pro nominace, mohou lidé hlasovat pro 

své favority. V každé kategorii může jeden čtenář hlasovat pro jeden blog, přičemž je-

den blog může být nominován i ve více kategoriích, jak jsem již zmiňovala, blogů 

zaměřených pouze na jednu oblast je mnohem méně než těch, které se věnují více téma-

tům najednou. Po skončení hlasováni jsou hlasy sečteny a na galavečeru vyhlášeny 

vítězky. Tato práce je věnována kosmetickým a módním blogům, takže kategoriemi, 

jejichž vítězky nás zajímají a se kterými budeme pracovat v praktické části, jsou katego-

rie beauty a fashion. 

Kategorie beauty: 

Vítězka 2013  Petra Lovelyhair 

Vítězka 2014   Petra Lovelyhair 

Vítězka 2015   Petra Lovelyhair 

Vítězka 2016   GetTheLouk  

 Kdo čte a kdo píše blogy na WordPress.com? [statistika]. Wordpress [online]. 26

Dostupné z: wordpress.com

 Blogerka roku [online]. Dostupné z: http://www.blogerkaroku.cz/ 27
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Kategorie fashion: 

Vítězka 2013  A Cup of Style 

Vítězka 2014  A Cup of Style 

Vítězka 2015  A Cup of Style 

Vítězka 2016  A Cup of Style 

Společnost Inmedium s.r.o. zaštiťuje také webové stránky blogerky.cz , které pravidel28 -

ně informují o výsledcích soutěže a často provádí monitoring čtenářů např. pomocí an-

ket. Díky tomuto monitorování několikrát ročně zveřejní seznam nejoblíbenějších blo-

gů. Vítězky soutěže Blogerka roku a nejoblíbenější blogy podle serveru blogerky.cz se 

shodují. 

Blog Petra LovelyHair 

 Petra LovelyHair, svým jménem Petra Vančurová, založila svůj blog již v roce 

2011. Od té doby zveřejnila na svém blogu přes 1500 článků, na svém Youtube kanále 

necelých 600 videí a získala přes 170 tisíc pravidelných diváků. Petřin blog čítá od roku 

2011 přes 18 milionů návštěv. Založila si svou vlastní kosmetickou značku, která vyrábí 

štětce na make-up a paletky očních stínů. Stala se tváří značky Dermacol. Pro své 

čtenářky provádí recenze kosmetických výrobků, natáčí videotutorialy, jako první blo-

gerka začala natáčet videa o novinkách přímo v obchodech s kosmetikou.   29

Blog A Cup of Style 

 Blog A Cup of Style má rovnou dvě autorky, sestry Nicole a Lucii. Jejich blog 

založily v roce 2009, zveřejnily více než 1800 článků, na svůj Youtube kanál natočily 

přes 630 videí, které pravidelně sleduje 160 tisíc diváků. Nicole a Lucka napsaly vlastní 

knihu, navrhly a začaly prodávat motivační diář, mají svou vlastní příchuť müsli. Svým  

 Blogerky [online]. Dostupné z : http://www.blogerky.cz28

 Petra LovelyHair [online]. Dostupné z: http://www.petralovelyhair.com29
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čtenářkám pomáhají vytvořit vlastní osobitý styl oblékání, natáčí videa z nakupování 

oblečení, která se stala velmi úspěšnými.  30

1.6 Kosmetické a módní blogy nahrazují tištěné módní 

magazíny? 

 Často kladenou otázkou je, zda blogy nahradí tradiční tištěná média, nebo dokáží 

společně fungovat v jakési symbióze. 

 Magazín je periodicky vycházející publikace, která se věnuje tematicky 

zaměřenému obsahu. Samotné slovo pochází z angličtiny. Tištěné magazíny vycházejí 

např. jako týdeníky, měsíčníky, čtvrtletníky.  Pro tuto práci jsou důležité tzv. módní 31

magazíny, které se ale zaměřují na mnohem více témat, než je pouze móda. Mezi 

nejčastější témata patří také kosmetika, vaření, zdraví a hubnutí, celebrity atd. V České 

republice patří k nejznámějším módním magazínům Elle, InStyle a Marie Claire, které 

vycházejí i v jiných zemích světa.   32

 Zatímco vydávání módního magazínu je finančně nákladnou záležitostí, založení 

a vedení blogu nevyžaduje téměř žádné finanční náklady. Pro realizaci jednoho vydání 

módního magazínu je zapotřebí práce šéfredaktorky, několika redaktorek či redaktorů, 

fotografa, grafika, editora, produkčního týmu, který organizuje fotografování a rozhovo-

ry, korektora, který opravuje překlepy a gramatické chyby a několika asistentů.  Vše33 -

chny tyto pozice autor blogu zastane sám. Dalším aspektem týkajícím se finanční 

 A Cup of Style [online]. Dostupné z : http://www.acupofstyle.com30

 OSVALDOVÁ, Barbora a Jan HALADA. Praktická encyklopedie žurnalistiky a 31

marketingové komunikace. 3., rozš. vyd. Praha: Libri, 2007. ISBN 978-80-7277-266-7.

 SWANSON Kristen K. Judith C. EVERETT. Writing for the fashion business, str. 110-32

111.

 SOURALOVÁ, Ivona. Fenomén a výzkum módních blogů33

[A Phenomenon of fashion Blogs] Praha, 2011. 115 s. Diplomová práce. Univerzita 
Karlova v Praze, Fakulta sociálních věd,
Katedra mediálních studií. Vedoucí diplomové práce Mgr. Tereza Hronová. Dostupné z 
www: https://is.cuni.cz/webapps/zzp/detail/94009/
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stránky věci je, že módní magazíny musejí financovat distribuci, tedy kvalitní papír, 

následný tisk a rozvoz, což bloger nemusí, vydávání článků na internetu je zdarma. 

Vzhledem k tomu, že módní magazíny připravují vydání již o dva měsíce dříve, dalo by  

se konstatovat, že nejde o nejaktuálnější dění, což také hraje ve prospěch blogů, kam 

jejich autoři mohou přispívat i denně a aktuálnímu dění se věnovat téměř okamžitě. 

Podle výzkumu, který provedla Ghazaleh Kodadad je práve pravidelná aktualizace blo-

gů to, čeho si jejich čtenáři nejvíce cení.  Další věcí, kterou čtěnářky vítají, je osobnější 34

kontakt v případě blogů. Mohou kontaktovat samotnou autorku, či s ostatními čtenář-

kami diskutovat. A právě vztah se svými čtenářkami je pro kosmetické a módní blo-

gerky zásadní. Při budování vztahu si blogerky napomáhají sociálními sítěmi, podle 

Blogbarometru 2015  využívá jako propagaci svého blogu Facebook 71,8%, Instagram 35

49,7%,  Twitter 21,8% a Pinterest 16,8% blogerek. „Čtenářky tak mohou vidět, co právě 

ten den děláme, kde se pohybujeme a co máme na sobě.“ uvádějí autorky českého blogu 

CzechChicks.  Simona Švarcová, autorka blogu StyleCookBook,  tvrdí: „Osobně to 36 37

cítím tak, že díky sociálním sítím se mohu čtenářkám více přiblížit, jednodušeji a hlavně 

rychleji s nimi komunikovat a zároveň třeba i nahlédnout do jejich soukromí, tak jako 

ony nahlížejí do mého.“  

 Mohou tedy blogy fungovat společně s módními časopisy? Magazín Elle se k 

tomuto postavil tak, že zahájil spolupráci. Společně s blogerkami z již zmiňovaného 

blogu A Cup of Style zrealizoval rozhovor se španělskou blogerkou Galou Gonzálezo-

vou, podle šéfredaktorky Andrey Běhounkové má magazín v plánu dlouhodobý projekt 

s vybranou blogerkou. Magazín Cosmopolitan se k problematice postavil z jiného 

pohledu, obsahuje nyní rubriku, kde čtenářky nachází rady, jak založit blog, jak zajistit 

blogu návštěvnost a uspět v blogerském světě. Šéfredaktorka Cosmopolitanu Sabrina 

 KHODADAD, Ghazaleh. Fashionfever. [online] Dostupné z : http://bada.hb.se/34

bitstream/2320/6769/4/2010.13.12.pdf

 DBM. Kdo jsou čeští blogeři?: Blogbarometr 2015 35

[online]. 2015. [cit. 2017-04-30]. Dostupné z: http://www.dbm.cz/pruzkumy/154-firmy-
lovi-blogery-blogbarometr-2015

 CzechChicks [online]. Dostupné z : http://www.theczechchicks.com36

 StyleCookBook [online]. Dostupné z : http://www.stylecookbook.cz37
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Karasova tvrdí: „Módní blogerky prezentujeme úplně stejně jako představitele jiných 

povolání. Nepřebíráme však obsah módních blogů, ten v tištěném médiu vzbuzuje aler-

gii čtenářek,“. Na českém trhu ale najdeme i módní magazíny, které spolupráci s blogy 

odmítají, jedná se např. o časopis Haarper’s Bazaar. I přesto, že magazíny s blo-

gerkami zahájily spolupráci, se šéfredaktorky shodují v tom, že české blogerky pro ně 

nejsou přílišným zdrojem inspirace, toto potvrzuje Andrea Běhounková:  „Je zde mno-

ho bloggerek a bloggerů, kteří jsou nadprůměrní, které sledujeme a rádi s nimi spo-

lupracujeme. Oceňuji, kolik energie, práce a času do blogu investují, a stojím o komu-

nikaci s nimi. Někteří z nich určitě do Elle patří. Ale na druhou stranu musím říct, že mě 

valná většina z nich příliš neinspiruje, nemám z nich takový ten ,wow efekt‘ jako z něk-

terých zahraničních blogů.“  38

 Podle Unie vydavatelů, která provedla výzkum vlivu módních a kosmetických 

blogů na čtenost módních magazínů, právě tyto důvody přispívají k tomu, že se blogy 

stávají stále více oblíbenými. Podle průzkumu si známý módní časopis Elle v roce 2009 

zakoupilo 46 268 čtenářek, kdežto v roce 2015 43 734 čtenářek a v roce 2016 jen 38 

151. Čtenost klesala z původních 194 000 v roce 2009, přes 157 000 v roce 2015 až na 

149 000 v roce 2016.   39

1.7 Spolupráce firem s blogerkami 

 Velké množství čtenářů napomáhá blogům vytvořit kvalitní prostředí pro 

umístění reklam. Podle Blogbarometru 2015 blog přináší téměř polovině autorů finanční 

a jiné výhody. Oproti roku 2014, kdy firmy oslovily celkem 33,9% ze všech aktivních 

autorů blogů tedy firmy oslovily dalších téměř 20% blogerů. Největší část spolupráce 

(77,9%) mezi firmou a blogem tvoří obchod tzv. barterové typu. Barterový obchod, ne-

boli směnný obchod, je výměna zboží a služeb za jiné zboží nebo služby bez použití 

peněz. Před vynálezem peněz nebylo možné uskutečnit obchod jinak, než barterovou 

 CHOBOTOVÁ, Kateřina. Fashion blogy české módní magazíny neohrožují.  38

Mediaguru.cz [online], [cit. 2017-05-02]. Dostupné z : https://www.mediaguru.cz/
2014/08/fashion-blogy-ceske-modni-magaziny-neohrozuji/

 Unie vydavatelů. Media projekt. [online].  Dostupné z : http://www.median.eu/cs/wp-39

content/uploads/docs/MP_2016_3_4Q_zprava.pdf
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formou.  V případě blogů tedy spolupráce funguje tak, že firma poskytne autorce blogu 40

výrobek výměnou za zmínku v článku, zařazením do soutěže, či recenzi.  Dalším způ41 -

sobem, jak blogerky a blogeři s firmami mohou spolupracovat, je kompenzace za zmín-

ku v článku pomocí pozvánky na akci (63,4%), např. představení novinek určité firmy. 

Finanční kompenzace se umístila až na třetím místě s 19,8%.  Na základě této spo42 -

lupráce se ale v poslední době blogerky setkaly s nevolí čtenářek, které nevěří odpoví-

dajícímu výsledku recenzí. Čtenářky obviňují blogerky z toho, že z pocitu zavázanosti 

firmě, která jim produkt věnovala, je výsledek recenze pozitivnější, než by byl, kdyby si 

ho blogerka koupila sama. K této problematice se dostaneme v praktické části práce, 

kde nám o ní více informací prozradí dotazník čtenářek blogů a rozhovor s blogerkami. 

V rozhovoru se samotné blogerky vyjádří ke svému postoji ke spolupráci s firmami. 

1.8 Soukromí blogerů 

 Blogování s sebou kromě kladů přináší také zápory. Ačkoliv tento problém bývá 

prozatím přehlížen a zůstává nezmíněn v žádné publikaci, a nebo internetovém článku, 

pokládám za důležité se o něm v této práci zmínit. Otázka tedy zní: Můžeme se setkat s 

vážným narušování soukromí blogerů? 

 V případě Petry LovelyHair se tak stalo, cituji její slova z vlogu, který nazvala 

Konec: ,,Dnešní video určitě nebude pozitivní, protože se tak v poslední době necítím. 

Je to věc, kterou chci teď udělat, protože toho všeho mám už dost a myslím, že to co se 

v poslední době děje, ten hon, co se na mě pořádá, ta štvanice, to není normální. Fakt už 

nejsem schopna to snášet.”  V tomto vlogu se vyjádřila k událostem, které ji na podzim 43

roku 2016 potkaly. Byla obdarována produktem, na nějž zveřejnila na svém blogu re-

 Jatagan. Barter [online]. Dostupné z : http://www.jatagan.eu/barter/.40

 CHOBOTOVÁ, Kateřina. Fashion blogy české módní magazíny neohrožují.  41

Mediaguru.cz [online], [cit. 2017-05-02]. Dostupné z : https://www.mediaguru.cz/
2014/08/fashion-blogy-ceske-modni-magaziny-neohrozuji/

 DBM. Kdo jsou čeští blogeři?: Blogbarometr 2015 42

[online]. 2015. [cit. 2017-04-30]. Dostupné z: http://www.dbm.cz/pruzkumy/154-firmy-
lovi-blogery-blogbarometr-2015

 PETRA LOVELYHAIR. Konec [online]. Dostupné z: https://www.youtube.com/user/43

petralovelyhair
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cenzi s velice kladným výsledkem. Tento výrobek se však díky pozorným čtenářkám 

ukázal jako padělek. Jak se Petra sama zmínila, její čtenářky se rozdělily na dva tábory, 

jeden ji nenáviděl a druhý miloval. Postupem času ale vlna negativity neustávala, nao-

pak nabírala na síle. Čtenářky toto považovaly za zradu a začaly Petru obviňovat z 

úmyslného podporování padělků a celá nastalá situace vygradovala až do stádia, kdy 

Petra za oknem svého domu našla výhružný dopis a rozhodla se svůj blog pozastavit a 

dále na něj nepřispívat. Po několikaměsíční přestávce se k blogování nakonec vrátila. V 

rozhovoru pro Blesk pro ženy se k situaci vyjádřila takto:,,"Protože toho úspěchu bylo 

asi na některé lidi moc. Já jsem jedna z mála blogerek, které to vybudovaly úplně z 

nuly, a já myslím, že to některým lidem leží v žaludku. A je to důvod, proč se tolik úto-

ků děje právě mně.“   44

 Blogerka Shopaholic Nicol v rozhovoru pro Ona DNES na otázku, zda přišla o 

soukromí odpověděla:„Ztratila jsem ho, nebudu zastírat, že ne. Ale baví mě, co dělám, a 

nevyměnila bych to,“.  Sestry Ehrenbergerovy z blogu A Cup of Style v rozhovoru pro 45

internetový časopis Generace20 studentů VOŠP uvádí: ,,Snažíme se hodně komunikovat 

se čtenáři, často se ale stává, že chtějí vědět o našem životě úplně všechno. Pohybujeme 

se na internetu, takže nikdy nevíme, kdo si naše příspěvky čte. Proto moc nechceme 

psát o osobních věcech.”  Je však toto v pořádku? To, zda si čtenáři vůbec uvědomují 46

tento problém, se pokusí zjistit dotazníkové šetření v praktické části práce.  

 Nejlepší česká blogerka Petra LovelyHair končí! Víme proč! [online]. [cit. 44

2017-05-03]. Dostupné z: http://prozeny.blesk.cz/clanek/pro-zeny-vip-ze-zivota-hvezd/
420003/nejlepsi-ceska-blogerka-petra-lovelyhair-konci-vime-proc.html

 Blogerka Shopaholic Nicol dělá, co ji baví, ale ztratila soukromí [online]. [cit. 45

2017-05-03]. Dostupné z: http://ona.idnes.cz/shopaholic-nicol-bloggerka-ddz-/modni-
trendy.aspx?c=A170419_110524_modni-trendy_kace 

 Módní blogerka Lucie Ehrenbergerová: Udržet si od čtenářů odstup je občas náročné 46

[online]. [cit. 2017-05-03]. Dostupné z: https://www.generace20.cz/lifestyle/modni-
blogerka-lucie-ehrenbergerova-udrzet-si-od-ctenaru-odstup-je-obcas-narocne
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2. Metodologie výzkumu 

 K výzkumu médií jsou využívány dvě výzkumé metody, a to kvalitativní 

výzkum a kvantitativní výzkum. V kvalitativním výzkumu uplatňujeme rozhovory, po-

zorování a používáme otázku Jak?.  V kvantitativním výzkumu je zkoumáno množství, 

tedy Kolik?. Pro tento výzkum jsou využívány dotazníky.    47

 V této práci bude předně využíván výzkum kvantitativní. Nejprve byly stanove-

ny výzkumné otázky. Odpovědi jsem získávala nejdříve pomocí předem vytvořeného 

zkušebního dotazníku, který jsem předložila pouze malému vzorku respondentů k 

otestování toho, zda jsou otázky srozumitelně a jednoznačně položeny. U kvantitativní-

ho šetření se s tímto “předdotazníkem” setkáváme téměř vždy, u kvalititavního zřídka.  48

 Pro přesné výsledky jsem se rozhodla využít i výzkumu kvalitativního, který 

bude proveden pomocí rozhovoru s blogerkami. Díky tomuto výzkumu získáme detail-

nější informace, kombinací kvantitativního a kvalitativního výzkumu současně bude 

umožněno získat co nejkvalitnější odpovědi.   49

 Před začátkem zkoumání jsem si stanovila několik výzkumných otázek, na které 

budu pomocí dotazníku a rozhovoru hledat odpověď. 

2.1 Výzkumný vzorek dotazníkového šetření 

 Dotazník byl určen pouze pro respondenty, kteří se již s kosmetickými či mód-

ními blogy setkali, či se s nimi pravidelně setkávají. Abych tohoto požadavku dosáhla, 

nebyl dotazník volně přístupný, ale byl rozeslán pouze na místa, kde se sdružují lidé, 

kteří blogy sledují. Byl tedy zveřejněn na internetovém fóru s názvem “KBVŠAP - 

 TRAMPOTA, Tomáš a Martina VOJTĚCHOVSKÁ. Metody výzkumu médií. Vyd. 1. 47

Praha: Portál, 2010, 293 s. ISBN 978-80-7367-683-4., str. 17

 SEDLÁKOVÁ, Renáta. Výzkum médií: nejužívanější metody a techniky. Vyd. 1. 48

Praha: Grada, 2014, 539 s., ISBN 978-80-247-3568-9., str. 63

 HENDL, Jan. Kvalitativní výzkum: Základní teorie, metody a aplikace. Praha: Portál, 49

2008. ISBN 978-80-7367-485-4, str. 50. 



 19
  

Která blogerka Vás štve a proč?” , kde internetové uživatelky komentují aktuální dění 50

v blogosféře. Pro zajištění účasti pouze těch, kteří mají s blogy nějakou zkušenost, byla 

v dotazníku umístěna otázka, jež zní: ,,Sledoval/a jsi se nebo sleduješ nějaký kosme-

tický nebo módní blog?”. Na otázku bylo možné odpovědět ANO, NE, NEVÍM. V pří-

padě odpovědí NE, nebo NEVÍM, byl vyplněný dotazník považován za neplatný a 

vyřazen z výzkumu. 

 Dotazník byl přístupný po dobu jednoho týdne, ve dnech 8. - 15.4. 2017 a 

zúčastnilo se ho 42 respondentů. 12 respondentů uvedlo, že nesledují ani nesledovali 

žádný kosmetický či módní blog a jejich odpovědi byly proto vyřazeny. Platných vzorek 

respondentů se tedy rovná 30. 

2.2 Otázky v dotazníku 

 Otázky, které byly zařazeny do předvýzkumu byly předloženy 5 respondentům a 

ukázaly se jako srozumitelné a jednoznačné. Finální verze dotazníku byla sestavena 

pomocí otevřených a uzavřených otázek. Otevřené otázky jsou určeny k tomu, aby re-

spondent formuloval svou odpověď samostatně, v těchto otázkách nejsou předvolené 

odpovědi, z nichž si musí respondent vybrat. Otevřené otázky byly použity jako doplňu-

jící.  Aby bylo zamezeno zbytečně dlouhým odpovědím, respondenti měli k dispozici 51

200 znaků pro svou odpověď. Uzavřené otázky mají pevně stanovený formát, obsahují 

předem určené odpovědi, ze kterých si respondent musí vybrat. Pokud není pro žádnou 

odpověď s jistotou rozhodnutý, vybere tu, která se nejvíce blíží jeho názoru a nebo si 

myslí, že je správná. 

2.3 Výsledky dotazníkového šetření 

 V následující kapitole bude proveden výčet všech otázek z dotazníkového 

šetření. U otázek se dvěma odpověďmi jsou výsledky uvedeny v závorce za každou 

 VINTED. KBVŠAP [online]. Dostupné z : https://www.vinted.cz/forum/off-topic/50

776300-kbvsap-2

 SEDLÁKOVÁ, Renáta. Výzkum médií: nejužívanější metody a techniky. Vyd. 1. 51

Praha: Grada, 2014, 539 s. ISBN 978-80-247-3568-9., str. 158
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středních škol, či kategorii věku 19-26 let, do které spadají pracující ženy a nebo stu-

dentky vysokých škol, či kategorii vyzrálejších žen ve věku 27 let a více. 

3. Kolik módních a kosmetických blogů sledujete? 

• Jeden (3, 10%) 

• 2 a více (27, 90%) 

 V této uzavřené otázce bylo cílem zjistit, zda čtenářky blogů sledují pouze jeden 

blog, nebo více. 3 respondentky uvedly, že pouze jeden a 27 uvedlo odpověď 2 a více. 

Výsledek by tedy mohl naznačovat, že čtenářky nevěří pouze informacím z jednoho 

blogu. Toto se pokusíme dokázat v následující otázce. 

4. Pokud jste uvedl/a, že sledujete 2 a více blogů, vysvětlete proč. 

 V odpovědích 24 (80%) respondentek bylo zmíněno jako důvod sledování něko-

lika blogerek ověřování informací o výrobcích. Pro respondentky není názor jedné blo-

gerky směrodatný, pokud se jich ale shodne více, je pro ně např. výsledek recenze výro-

bků důvěryhodnější. Zbylých 6 (20%) respondentek uvedlo, že více blogů sledují z toho 

důvodu, že množství článků, kterým přispěje jedna blogerka jim nestačí a rády by si 

přečetly více příspěvků, nebo to považují za zábavu, či se jim určité druhy článků líbí u 

jedné blogerky více, než u druhé a naopak.  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5.  Které české kosmetické a módní blogerky sledujete? 

  

 V této otevřené otázce byla 14 krát zaznamenána odpověď Petra LovelyHair, 

jedná se tedy o nejčetnější odpověď respondentek. Druhým a třetím nejčtenějším blo-

gem se ukázaly blogy GetTheLouk s 12 čtenářkami a Týnuš Třešničkové s 10 čtenář-

kami. Blog A Cup of Style výherkyň ocenění Blogerka roku za roky 2013, 2014, 2015 a 

2016 Lucie a Nicole pravidelně sleduje 8 ze 30 čtenářek. 

6.  Ohodnoťte hvězdičkami kvalitu (zpracování blogu, příspěvky) blogů Petry Lo-

velyHair, GetTheLouk a A Cup of Style. Pokud blog neznáte, prosím, nevyplňujte. 

(1 hvězdička nejméně kvalitní, 5 hvězdiček nejvíce kvalitní) 

Petra LovelyHair   2,8 z 5 (vyplnilo 29 ze 30) 

GetTheLouk    3 z 5 (vyplnilo 29 ze 30) 

Nicol Shopaholic   2,6 z 5 (vyplnilo 28 ze 30) 

Petra LovelyHair 14

GetTheLouk 12

Nicol Shopaholic 10

Týnuš Třešničková 9

A Cup of Style 8

I Love Makeup 5

Veronika Biasiol 3

Markéta Venena 2

Pavlína Jágrová 2

Markéta Bártová 1

Teri Blitzen 1
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 V této otázce měly respondentky hodnotit kvalitu uvedených blogů z hlediska 

toho, jak je zpracován samotný vzhled stránky a příspěvky, tedy recenze, soutěže, videa, 

návody atd. Byly vybrány blogy, které získaly ocenění Blogerka roku v kategoriích 

beauty a fashion ve všech proběhlých ročnících. I přes to, že se jedná o vítězné blogy, 

získaly hodnocení od 2,6 do 3 hvězd z 5. 

7. Co je pro Vás důležité při výběru blogu, který budete pravidelně sledovat? 

Seřaďte od nejdůležitějšího po nejméně důležité. 

• To, jak moc je blogerka ochotna se dělit o své soukromí (2,7) 

• Vzhled a věk blogerky (2,4) 

• Obsah článků (2,2) 

• Fakt, zda kromě psaní článků natáčí také videa (1,7) 

• Zpracování stránek blogu (1) 

 V této otázce měly respondentky za úkol seřadit 5 kritérií podle důležitosti.  Dů-

ležitost je vyjádřena číslem v rozmezí 0-3 (v závorkách). Čím je číslo blíže číslu 3, tím 

je kritérium pro respondentky důležitější. Nejdůležitějším aspektem pro výběr blogů, 

které budou čtenářky sledovat i nadále je to, zda a jak moc se blogerka dělí o své 

soukromí, čemuž odpovídají informace z kapitoly s názvem Kosmetické a módní blogy 

nahrazují tištěné módní magazíny?, kde je k nahlédnutí několik výpovědí blogerek, ve 

kterých sdělují, že komunikovat se čtenáři i pomocí sociálních sítí a zveřejňovat na nich 

fotografie, informace o tom, co mají na sobě a co dělají, je důležité. Druhým nejdůleži-

tějším aspektem je vzhled a věk blogerky, naopak nejméně důležitým kritériem  je 

zpracování stránek blogu.  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Tato otázka měla zjistit, z jakého důvodu čtenářky blogy navštěvují. Respondentky 

měly na výběr ze 4 předvybraných odpovědí a měly možnost jich zaškrtnout více. Po-

kud jim odpovědi nevyhovovaly, mohly napsat svou vlastní, což se však nestalo ani v 

jednom případě. Odpověď číslo 1 byla zaškrtnuta třemi respondentkami (zastoupení 

10%), odpověď číslo 2 zvolilo 15 respondentek (zastoupení 50%), odpověď číslo 3 vy-

bralo 17 čtenářek (zastoupení 56,7%) a odpověď číslo 4 dokonce 22 respondentek (zas-

toupení 73,3%). 

12. Důvěřujete výsledku recenze, která je sponzorovaná (tzn. že blogerka příslibem 

za zmínku v článku, či recenzi, dostala výrobek darem)? 

• ANO (10, 33,3%) 

• NE (20, 66,7%) 

Tato otázka poukázala na fakt, že sponzorovaným recenzím čtenářky příliš nevěří.  

13. Máte pozitivní, nebo negativní pohled na blogování obecně? 

• POZITIVNÍ (14, 46,7%) 

• NEGATIVNÍ (16, 53,3%)  

Poslední otázka dotazníku měla demonstrovat náhled respondentek na blogování. K 

dispozici byly dvě odpovědi, ze kterých měly respondentky za úkol vybrat, zda vidí 

blogování jako takové pozitivně, či negativně.  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2.4.1 Rozhovor s autorkou blogu ILoveMakeup 

1. Jste jednou z velmi úspěšných blogerek, jak jste začala blogovat? Jaké byly Vaše 

začátky? 

Začala jsem někdy v roce 2011, líčení a vaření mě bavilo už spoustu let před tím, měla 

jsem v počítači hodně fotek a tak mě jednoho dne na popud kamarádů napadlo, založit 

si nějaký web, kde bych ty fotky vystavovala i pro ostatní. Začátky byly super a bavilo 

mě psát blog stejně, jako mě to baví teď. Jediný rozdíl byl v tom, že můj blog první rok 

nikdo nečetl a nenavštěvoval, kromě kamarádů, teprve až po roce se mi jednou za týden 

objevil nějaký ten komentář, z čehož jsem samozřejmě měla velkou radost.  Dnes můj 

blog navštěvuje desítky tisíc lidí a komunikuji s čtenářkami každý den, což je opravdu 

velká zábava, a nejen proto mě blog baví i po těch mnoha letech. 

2. Kolik času Vám blogování zabere? Studujete či pracujete, nebo je blog Vaším 

plnohodnotným zaměstnáním? 

Zabere mi to hodně času, téměř veškerý volný čas. Blog je od začátku můj velký 

koníček a tak tomu bude vždycky, k tomu mám klasickou práci. 

3. Na kolik jste ochotna se se čtěnáři dělit o své soukromí? Myslíte, že blogerkám 

hrozí nějaké nebezpečí, co se např. hrubého narušování soukromí týče? Jak moc se 

Váš život v tomto ohledu změnil po zahájeni blogování? 

Blog jsem si založila proto, že jsem se chtěla podělit o to, co umím a co mě baví, což je 

líčení a vaření, aktuálně přidávám i nějaké články o psech, jelikož i zvířata mě baví a 

mám doma hned 4 kluky. Nemám potřebu na něj dávat soukromé věci. Můj život se ab-

solutně nijak díky blogu nezměnil, stejně jako jsem měla tento koníček i bez blogu, tak 

ho mám teď s blogem, akorát jak jsem psala, dnes ho sdílím s docela velkým mn-

nožstvím lidí, což je fajn.  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4. Jak se stavíte k problematice sponzoringu? Setkáváte se s názory čtenářů, že 

pokud je recenze sponzorovaná, ovlivňuje to její výsledek? Jaký názor na to máte 

Vy? 

Ne, v životě jsem se s tímto nesetkala, většina čtenářek mého blogu je v mém věku a 

starší, jsou to inteligentní ženy a je jim jasné, že by bylo jen k mé škodě doporučovat 

něco, co by nebylo kvalitní. Jelikož mému názoru a zkušenostem důvěřují, nikdy 

neřešily nějakou moji spolupráci či zda jsem ovlivněna.  

Já na to mám názor, že je to všechno o lidech. Pokud někdo nafotí rtěnku ze dvou stran, 

asi si ohledně ní může vymýšlet. Já vždy produkty fotím v akci, rtěnky ukazuji na rtech, 

ukazuji komplet líčení, detailní fotky, takže kdybych měla na rtech šupiny a psala, jak je 

rtěnka krásně hydratační, pochybuji, že by mi to u čtenářek prošlo:)) Nikdy mě to ale 

ani nenapadlo, se nechat ovlivňovat, blog pro mě není pupek světa, nemám důvod si 

kvůli němu dělat ostudu.  

5. Pokud se nepletu, nenatáčíte videa. Proč tomu tak je? Co si o tom myslíte? 

No jelikož má den jen 24 h a já opravdu většinu volného času věnuji blogu, nemám kdy 

točit videa a ani mě to neláká. Baví mě fotit fotky, takže si užívám psaní článků. 

6. Myslíte, že si ženy více kupují tištěné magazíny týkající se módy a kosmetiky, 

nebo se obracejí spíše na blogy? Proč? 

Myslím si, že v dnešní době, jakmile ženská zjistí, že existují nějaké blogy, tak se určitě 

obrací spíše na ně. Důvod je jednoduchý, v časopise najdou pouze fotky produktů, 

většinou naaranžované fotky. Na blozích naopak najdou fotky reálné a pokud jde o kva-

litní blog, najdou tam rovnou i líčení s použitými produkty, mohou si tak udělat oproti 

fotkám v časopise mnohem lepší představu o tom, zda jim bude produkt vyhovovat 

nebo ne.  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2.4.2 Rozhovor s autorkami blogu A Cup of Style 

1. Jste vítězky všech ročníků soutěže Blogerka roku v kategorii Beauty. Jaké byly 

Vaše začátky? Kdy jste si založily blog? 

První blog jsme si založily přibližně před dvanáci lety, když jsme zjistily, že je to 

možné. A postupem času se proměňoval až do dnešní podoby – blog o módě a životním 

stylu. 

  

2.  Kolik času Vám blogování zabere? Vím, že obě studujete vysokou školu, je pro 

Vás tedy blog výplní zbývajícího času? 

My se blogování věnujeme už dlouho a momentálně to vnímáme jako práci na plný 

úvazek. Každá s tím strávíme přibližně 5 hodin práce denně a o víkendech je to často i 

víc. 

3. Je pro čtenáře důležité, aby byly placené články označené jako sponzorované? 

Jak čtenáři vnímají spolupráci s firmami? 

Zatím nevnímáme, že by to pro čtenáře bylo důležité, ale je to důležité pro nás. Chceme 

ke svému blogu a k jeho čtenářům přistupovat zodpovědně a otevřeně. Chceme, aby vě-

děli, že jsme se rozhodly s konkrétní značkou spolupracovat, protože ji máme rády a 

produkty nám opravdu vyhovují. Ne aby museli na blogu přemýšlet, jestli je článek v 

rámci spolupráce, nebo není. 

Nejčastější problém, který čtenáři se spolupracemi mají je, že mají pocit, že bloger vyt-

váří komerční obsah pouze pro peníze. 

4. Jak byste zhodnotily rozdíl mezi blogy a tištěnými magazíny? Cítíte odklon 

čtenářek od magazínů k blogům? 

Časopisy jsou hodně neosobní, čtenář neví, kdo konkrétní doporučení napsal a navíc 

jsou články často překládané ze zahraničí, nebo založené na inzerci. My už časopisy 

nekupujeme skoro vůbec a téměř všechny informace vyhledáváme online. Rozdíl mezi 

blogem a magazínem je právě autentičnost. Ta je opravdu důležitým aspektem každého 
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článku. Články by měly být osobité a obsahovat informace, které čtenářům něco přine-

sou – ať už je to zábava, nebo inspirace. Konkrétní kritéria ale určitě záleží na zaměření 

daného blogu. 

5. Jsou pro čtenářky články týkající se Vašeho soukromí atraktivnější? 

Určitě. Vždycky když napíšeme nějaký tematický článek, ať už motivační, nebo ze ži-

vota, je vidět, že přitáhne více čtenářů a častěji se i zapojují do diskuze.  

6. Myslíte, že komunikace se čtenáři pomocí sociálních sítí je užitečná? 

Se čtenáři kromě blogu a youtube komunikujeme také na facebooku a nejvíce na in-

stagramu. Sociální sítě jsou skvělý způsob, jak doplnit náš obsah online a udržet si spo-

jení s lidmi, i když třeba zrovna nemáme nový příspěvek nebo video. 

2.5 Porovnání výsledků šetření s výzkumnými otázkami 

 Tato kapitola slouží k porovnání výsledků dotazníkového šetření a rozhovoru s 

beauty blogerkami s předem stanovenými výzkumnými otázkami, na které jsem hledala 

odpovědi.  

Stanovené výzkumné otázky: 

1. Sledují módní a kosmetické blogy převážně ženy? 

2. Jsou autorkami kosmetických blogů ženy? 

3. Upřednostňují čtenáři blogy před tištěnými magazíny? 

4. Myslí si většina čtenářů, že blog nemůže nijak ovlivnit autorovo soukromí? 

5. Mají pravidelní čtenáři blogů pozitivní náhled na blogování? 

2.5.1 První výzkumná otázka 

 První výzkumná otázka se týká zastoupení ženského pohlaví mezi sledovateli 

módních a kosmetických blogů. Pro získání odpovědi na tuto výzkumnou otázku bylo 

provedeno kvantitativní šetření, tedy dotazník. Po sečtení všech odpovědí vyšlo najevo, 

že dotazník vyplňovaly pouze ženy, všech 30 odpovědí tedy znělo “žena”.  
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2.5.2 Druhá výzkumná otázka 

 Kosmetika se řadí mezi ženská témata, a proto měla druhá stanovená výzkumná 

otázka za úkol zjistit, zda kosmetické blogy píší pouze ženy. K zodpovězení této otázky 

nám napomohl výzkum agentury DBM, jehož výsledky prokázaly, že z přibližně 500 

dotazovaných blogerů ani jeden blog, týkající se kosmetiky, nepíše muž. 

2.5.3 Třetí výzkumná otázka 

 Se zodpovězením třetí výzkumné otázky nám může napomoci jako dotazníkové 

šetření, tak rozhovor s blogerkami. Dotazník prokázal, že 26 ze 30 respondentek 

(86,7%) si nekupuje tištěné módní magazíny.  

 Autorka blogu ILoveMakeup v rozhovoru uvedla, že pokles čtenosti módních 

magazínů a vzrůstající obliba blogů je zapříčiněna fotkami produktů a jejich další pre-

zentací. Říká: ,,Důvod je jednoduchý, v časopise najdou pouze fotky produktů, většinou 

naaranžované fotky. Na blozích naopak najdou fotky reálné a pokud jde o kvalitní blog, 

najdou tam rovnou i líčení s použitými produkty, mohou si tak udělat oproti fotkám v 

časopise mnohem lepší představu o tom, zda jim bude produkt vyhovovat nebo ne.”  

 Dalším aspektem, který napomohl k zodpovězení této otázky byl výzkum prove-

dený Unií vydavatelů, který jsem již zmiňovala, a jehož výsledky budou znázorněny 

pomocí prodejnosti a čtenosti módního magazínu Elle. 

2.5.4 Čtvrtá výzkumná otázka 

 Čtvrtá výzkumná otázka má za úkol zjistit, zda si čtenáři uvědomují možná rizi-

ka, která s sebou přináší psaní blogu, na kterém jeho autor zveřejňuje fotografie své 

osoby, a díky němuž se dostává do podvědomí veřejnosti a pokud se účastní např. 

soutěže Blogerka roku, představování kosmetických novinek, módních přehlídek, může 

Rok Prodej Čtenost

2009 46 268 194 000

2015 43 734 157 000

2016 38 151 149 000
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toto s sebou přinášet rizika jako je narušování soukromí atd. Do takové situace se dosta-

la zmiňovaná blogerka Petra Vančurová alias Petra LovelyHair, která se stala obětí výh-

ružných dopisů, které nacházela za okny svého domu. 70% respondentek dotazníkového 

šetření uvedlo, že si myslí, že blogování s sebou tato rizika může přinášet, 10% uvedlo, 

že ne. 20% odpovídajících zvolilo možnost nevím. 

2.5.5 Pátá výzkumná otázka 

 Poslední výzkumná otázka pomůže odhalit, jaký mají čtenáři náhled na blo-

gování obecně. V dotazníkovém šetření bylo na tuto otázku možné vybírat ze dvou 

odpovědí (pozitivně, negativně). Odpověď pozitivní zvolilo 14 respondentek, což je 

46,7 %, odpověď negativní zvolilo 16 čtenářek, což je 53,3 %. Je tedy patrné, že 

čtenářky mají na blogování spíše negativní náhled. U této otázky v dotazníku bylo 

možné připsat i vlastní názor, vybrala jsem tedy 3 pro mě nejzajímavější odpovědi. 

1. ,,Na jednu stranu je to super možnost jak najít inspiraci v módě nebo objevit nové 

kosmetické výrobky. Na druhou stranu je to jedna z možností firem jak si udělat 

dobrou reklamu. Tím, že recenze píšou blogerky, které jsou pro hodně holek inspi-

rací, si myslím, že se zvedne šance na to, že si recenzovaný produkt koupí více 

lidí.” 

2. ,,Sdělení svých zkušeností někomu je podle mě užitečné. Ale ne v případě, kdy je 

do toho zakomponováno hodně sponzoringu.” 

3. ,,Blogování beru jako skvělý prostředek, co se týče inspirace.”  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Závěr 

 Cílem bakalářské práce bylo osvětlit fenomén módních a kosmetických blogů. 

Blogosféra a všechny její aspekty byly podrobně charakterizovány a bylo definováno 

samotné slovo blog a vlog, popsána jejich historie. Následně bylo uvedeno několik způ-

sobů rozdělování blogů, popsány nejprve kosmetické a následně módní blogy, byl 

prozkoumán jejich vliv na prodeje a čtenost klasických tištěných módních magazínů, 

popsána problematika sponzoringu a ztráty soukromí blogerů, což je zásadním přínosem 

práce. V kapitole, která pojednává o vlivu vzniku blogů na tištěné módní magazíny, se 

ukázalo, že různé magazíny mají na tento fakt různé pohledy, několik z nich s bloger-

kami zahájilo spolupráci. Pro realizaci praktické části byl vytvořen a zveřejněn do-

tazník, tedy kvantitativní analýza, ve které čtenářky blogů odpovídaly na otázky, které 

se týkají zmíněných témat. V práci je použita také kvalitativní analýza, tedy rozhovory s 

českou blogerkou a autorkou blogu ILoveMakeup a sestrami Ehrenbergerovými z blogu 

A Cup of Style. Pomocí těchto dvou šetření byly zodpovězeny výzkumné otázky stano-

vené na začátku práce. Dotazníkové šetření je jedním z dalších přínosů této práce. Po-

mocí výzkumu se podařilo poukázat na to, že si čtenářky většinou uvědomují riziko 

narušování soukromí blogerů a blogerek, dále že mají spíše negativní pohled na blo-

gování a že kosmetické a módní blogy píší a čtou z většiny ženy. Dalším důležitým 

zjištěním bylo, že většina respondentek, které odpovídaly na dotazníkové šetření, si 

módní magazíny nekupuje z finančních důvodů, dále z důvodu toho, že pro magazíny je 

obtížné si udržet aktuálnost informací, protože na výtisku pracují již s několi-

kaměsíčním předstihem. Blogerka, která poskytla pro tuto práci rozhovor uvedla, že to 

může být i z důvodu reklamních, pro čtenářky zkreslených, fotografií kosmetických 

produktů či oblečení. I po dokončení bakalářské práce však zůstává prostor pro další 

výzkum, který by pomohl otázky zodpovědět podrobněji a zkoumat další příčiny 

takovýchto výsledků. Zkoumanou otázkou by například mohlo být i to, proč čtenářky 

blogů vnímají blogování spíše negativně a proč je pro ně tolik důležité sdělování 

soukromí autorek a autorů. 
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Summary 

 The aim of this work is to illustrate the phenomenon of fashion and cosmetic 

blogs. The blogosphere and all its aspects have been characterized in detail, the very 

word blog and vlog was defined, their history was described. Then, several ways of 

blogs-dividing  were mentioned – firstly, cosmetics and then fashion blogs were descri-

bed, their impact on the sales and readings of classic printed fashion magazines was ex-

plored, the issue of sponsorship and the loss of bloggers´ privacy was described, which 

is a major asset of work. In the chapter dealing with the impact of blogging on printed 

fashion magazines, it has been shown that different magazines have different views on 

this fact, some of them have started collaborating with bloggers. For the implementation 

of the practical part, a questionnaire was created and published; a quantitative analysis 

in which the blog readers responded to the questions related to the mentioned topics. 

The work also uses qualitative analysis, ie interviews with Czech blogger and blog aut-

hor ILoveMakeup and Ehrenberger sisters from the A Cup of Style blog. Using these 

two surveys, the questions set at the beginning of the work were answered. The ques-

tionnaire survey is one of the other benefits of this work. The research has shown that 

readers are mostly aware of the risk of bloggers´ privacy disruption, that they have a 

rather negative view of blogging and that cosmetic and fashion blogs are written and 

read mostly by women. Another important finding was that most respondents who re-

sponded to the questionnaire survey do not buy fashion magazines for financial reasons, 

and because magazines have difficulty keeping up-to-date information because they 

work on the print several months in advance. The blogger, who provided the interview 

for this work, said it might also be because of (for the readers) distorted promotional 

photos of cosmetic products or clothes. Even after completing the bachelor thesis, ho-

wever, there remains room for further research to help answer the questions in more de-

tail and examine other causes of such results. The explored question, for example, might 

be why blog readers perceive blogging rather negatively, and why it is so important for 

them to share the authors´ privacy.


