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Abstrakt 
Tato práce se zabývá strategickou komunikací firem na sociální síti Instagram. Cílem 

práce je přiblížit způsoby, jakými se tvoří strategická komunikace na českém 

Instagramu a popsat konkrétní nástroje, které jsou k tomu využívány. Instagram 

umožňuje firmám, aby sdílely informace o svých produktech, komunikovaly s fanoušky 

a získávaly od nich zpětnou vazbu. Tyto aktivity se podílí také na tvorbě identity 

značky. Teoretická část přibližuje koncepty, které jsou spojeny s firemní komunikací na 

Instagramu, dále se zabývá jednotlivými nástroji a funkcemi, které lze využít. Nastíněna 

je také spolupráce s influencery. Kvalitativní výzkum je založen na rozhovorech             

s kurátory a stratégy českých firemních účtů na Instagramu. Výzkumný vzorek tvořilo 

šest firemních účtů, které reprezentují odlišné oblasti (móda, automobilový průmysl, 

fotografické produkty, elektronika, jídlo a FMCG). Odpovědi respondentů jsou 

rozděleny do šesti tematických okruhů, které mají napomoci zodpovědět výzkumnou 

otázku. Hlavní důraz byl kladen především na současnou roli Instagramu ve firemní 

komunikaci, tvorbu obsahu, hashtagy, využívání jednotlivých funkcí v aplikaci               

a spolupráci s influencery. Účelem je získat konkrétní informace a praktické příklady      

z oblasti strategické komunikace firem na Instagramu. Výsledky této práce by případně 

mohly sloužit jako doporučení a inspirace pro menší značky či firmy, které                      

s komunikací na Instagramu teprve začínají.  

 

 

 

 

 

 



   

Abstract 
The main objective of this master thesis is to describe the way Czech brands are using 

Instagram in their strategic communications. Instagram allows brands to share 

information about their products, communicate with fans and to gather feedback. This 

two-way communication also influences the development of a brand identity. The 

theoretical frame focuses on concepts related to strategic brand communications on 

Instagram and it describes tools and features that can be used in this process. 

Collaboration with influencers is also mentioned as one of the crucial strategies. 

Qualitative research was conducted using in-depth interviews with curators and 

strategists responsible for Czech brand accounts on Instagram. The sample consists of 

six brand accounts, representing various industries (fashion, car industry, photo 

products, electronics, food and FMCG). The data obtained from these interviews were 

divided into six groups where the role of Instagram, content creation, hashtags, the use 

of Instagram features, collaboration with influencers and future predictions were mainly 

emphasized. The results of this thesis could potentially serve as an inspiration and 

recommendation for smaller companies or brands that just started using Instagram in 

their communication plan. 

 

Klíčová slova 
vizuální komunikace, sociální sítě, Instagram, strategická komunikace, influenceři, 

fotografie, firemní identita, nová média 

 

 

Keywords 
visual communication, social media, Instagram, strategic communications, influencers, 

photography, brand identity, new media 

 

Rozsah práce: 151 944 znaků 

 

 

 

 

 



   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Prohlášení 

1.   Prohlašuji, že jsem předkládanou práci zpracoval/a samostatně a použil/a jen 

uvedené prameny a literaturu.  

2.   Prohlašuji, že práce nebyla využita k získání jiného titulu. 

3.   Souhlasím s tím, aby práce byla zpřístupněna pro studijní a výzkumné účely.  

 

 

 V Praze dne …                          Kateřina Marková 

 



   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poděkování  
Na tomto místě bych ráda poděkovala vedoucímu své diplomové práce MgA. Filipu 

Lábovi, Ph.D. za odborné vedení práce, za jeho vstřícnost, inspiraci a cenné rady, jež mi 

poskytl během psaní této práce. Poděkování patří také všem respondentům, kteří byli 

ochotní věnovat mi svůj čas a zkušenosti. 



   



   



   



 1 
 

 

Obsah  
ÚVOD ............................................................................................................................... 4	  

1.	   SOUČASNÝ STAV SOCIÁLNÍCH SÍTÍ ............................................................. 6	  

1.1	   VYUŽITÍ SOCIÁLNÍCH SÍTÍ .................................................................................. 6	  
1.2	   VIZUÁLNÍ SOCIÁLNÍ SÍTĚ .................................................................................. 12	  

2.	   SOCIÁLNÍ SÍŤ INSTAGRAM ........................................................................... 15	  
2.1	   CHARAKTERISTIKA INSTAGRAMU .................................................................... 15	  
2.2	   KOMUNIKACE NA INSTAGRAMU ....................................................................... 21	  
2.3	   BRANDING NA INSTAGRAMU ............................................................................ 27	  

3.	   KOMUNIKACE FIREM NA INSTAGRAMU .................................................. 32	  
3.1	   FIREMNÍ PROFIL ............................................................................................... 32	  
3.2	   TVORBA OBSAHU ............................................................................................. 33	  
3.3	   UŽIVATELSKY VYTVÁŘENÝ OBSAH .................................................................. 34	  
3.4	   HASHTAGY ...................................................................................................... 36	  
3.5	   SPOLUPRÁCE S INFLUENCERY .......................................................................... 38	  
3.6	   INSTAGRAM STORIES ....................................................................................... 40	  
3.7	   LIVE VIDEO ...................................................................................................... 41	  
3.8	   PLACENÁ REKLAMA ......................................................................................... 41	  
3.9	   NÁSTROJE TŘETÍCH STRAN ............................................................................... 43	  
3.10	   ANALYTICKÉ NÁSTROJE ................................................................................... 44	  

4.	   KVALITATIVNÍ VÝZKUM ............................................................................... 46	  
4.1	   METODOLOGICKÁ VÝCHODISKA ...................................................................... 46	  
4.2	   VYMEZENÍ MATERIÁLU A METODA SBĚRU DAT ................................................ 48	  
4.3	   METODA ANALÝZY DAT ................................................................................... 49	  
4.4	   ETICKÉ OTÁZKY A VALIDITA VÝZKUMU ........................................................... 49	  
4.5	   RESPONDENTI .................................................................................................. 50	  

4.5.1	   Queens ......................................................................................................... 50	  
4.5.2	   Vyvolejto ..................................................................................................... 51	  
4.5.3	   Bang & Olufsen ........................................................................................... 52	  
4.5.4	   Zmrzlinář .................................................................................................... 53	  
4.5.5	   BMW Česká republika ................................................................................ 54	  
4.5.6	   Simply Cola ................................................................................................. 55	  

4.6	   INTERPRETACE VÝSLEDKŮ ............................................................................... 56	  
4.6.1	   Využití Instagramu a jeho role ve firemní komunikaci ............................... 56	  
4.6.2	   Tvorba firemního obsahu pro Instagram .................................................... 60	  
4.6.3	   Role popisků a hashtagů u příspěvků .......................................................... 69	  
4.6.4	   Spolupráce s influencery ............................................................................. 73	  
4.6.5	   Placená reklama a další nástroje Instagramu ............................................ 81	  
4.6.6	   Předpoklady do budoucna .......................................................................... 83	  

ZÁVĚR .......................................................................................................................... 88	  

SUMMARY ................................................................................................................... 91	  

POUŽITÁ LITERATURA A ZDROJE ..................................................................... 94	  



   

 

2 

  

SEZNAM OBRÁZKŮ, TABULEK A GRAFŮ ....................................................... 101	  

SEZNAM PŘÍLOH ..................................................................................................... 102	  

PŘÍLOHY .................................................................................................................... 102	  

  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

 

3 

  

Slovník pojmů 
 
Bot - Počítačový program, který na příkaz majitele opakovaně vykonává nějakou rutinní 

aktivitu. V prostředí Instagramu se jedná například o udílení likes, psaní komentářů 

či sledování nových uživatelů. 

Instagramer (iger) - Jedinec, který vytváří a přidává vlastní obsah na Instagram. 

Prosumer - Termín označující spotřebitele-konzumenta, který odebírá a zároveň 

se podílí na tvorbě obsahu. 

Like - V internetovém prostředí a na sociálních sítích vyjadřuje souhlas, podporu 

či zalíbení. Na Instagramu je tlačítko označeno symbolem srdce. 

Tag - V internetovém prostředí se rovná o štítek, kterým kategorizujeme obsah 

či označujeme osoby na sociálních sítích. 

Hashtag - Původně se jednalo o termín, který byl využíván na sociální síti Twitter. 

Za pomoci hashtagu je možné vytvořit odkaz a označovat příspěvky podle významu. 

Je označován symbolem #. 

VSCO - Mobilní aplikace na focení, úpravu a sdílení fotografií, která nabízí širokou 

škálu filtrů. 

Engagement - Jedná se o míru „zapojení“ uživatele. Na sociálních sítích se jedná 

především o počet likes, sdílení a komentářů. Často je využíván jako základní metrika 

při měření úspěšnosti obsahu na sociálních sítích. 

Feed - Jedná se o tok obsahu, který se objevuje v aplikaci Instagram. Uživatel 

si prohlíží “feed” skrze rolování stránky dolů. 

Explore page - Stránka v aplikaci Instagram, která obsahuje návrhy na nové uživatele 

a obsah. 

Follower - Tento termín v prostředí sociálních sítí označuje “sledujícího”. Jedná se 

o uživatele, který se přihlásil k odběru obsahu jiného uživatele a sleduje ho. 

Mikro-influencer - Jedná se o influencery, kteří disponují menším počtem followerů 

ve srovnání s klasickými influencery, ale mohou shlukovat komunitu, která se zajímá 

o specifické téma. Často působí autentičtěji. 

Emoji - Obrázkové znaky, které zastupují různé symboly (např. emoce, státní vlajky, 

předměty, zvířata). 
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Úvod 
 

Žijeme v době, která velmi přeje rozvoji nových technologií. Zatímco internet 

nabízí obrovské množství informací a propojuje svět, sociální sítě mohou být 

definovány jako prostor, ve kterém jednotlivci či firmy skrze vzájemnou interakci tvoří, 

sdílí či si vyměňují informace a nápady. Čím více roste popularita těchto platforem mezi 

běžnými uživateli, tím větší tlak je kladen na firmy, aby se na tento rozvoj adaptovaly. 

Ty jsou skrze sociální sítě, včetně Instagramu, schopny sdílet informace o svých 

produktech, komunikovat s fanoušky nebo od nich naopak získávat zpětnou vazbu. Tato 

interakce mezi firmou a konzumentem je v dnešní době aktivitou, která se podílí           

na tvorbě a hodnotě značky. Zatímco v minulosti byla komunikace na sociálních sítích 

výsadou pouze větších či progresivních firem, dnes se jedná o nezbytnost pro všechny, 

neboť zákazníci již často automaticky počítají, že zde své oblíbené firmy najdou.  

 

Tato práce má za cíl přiblížit stále rostoucí vliv sociální sítě Instagram               

na firemní komunikaci a způsob, jakým může být tato platforma začleněna                    

do strategického plánu firmy. Instagram si zaslouží pozornost především z toho důvodu, 

že se jedná o vizuálně zaměřenou sociální síť. Vnímat obrazy je pro běžné uživatele 

snazší než text, zároveň se také lépe pamatují. Představují významnou formu 

komunikace, která umožňuje spojovat mezinárodní publikum, neboť přehlíží jakékoliv 

jazykové bariéry. Jedná se o aplikaci, která se těší velké oblibě, dosahuje významného 

počtu uživatelů, nabízí mnoho kreativních řešení a je ke stažení zdarma. Zatímco dříve 

se jednalo o platformu, která sloužila primárně ke sdílení osobních fotografií, dnes           

se jedná o prostor, ve kterém se tvoří vizuální obrazy a příběhy, jejichž prostřednictvím 

lze komunikovat osoby, produkty i služby. Jedná se o ideální platformu k budování 

firemní značky, reputace a především komunity. Většina značek využívá tohoto 

prostoru k tomu, aby zasáhla a zaujala své publikum skrze sdílení zajímavého obsahu.  

 

Téma této diplomové práce jsem si vybrala z toho důvodu, že se sama zabývám 

správou sociálních sítí a téma Instagramu mě velice zajímá, neboť v zahraničí kladou 

firmy na tuto aplikaci velký důraz. Je nutné podotknout, že ačkoliv aplikace nabízí 

globálně totožné nástroje a možnosti, jejich vnímání a využití se může v různých 

zemích lišit s ohledem na podmínky a trendy každého trhu. I proto považuji za přínosné 

se tomuto tématu věnovat.  
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Diplomová práce se skládá ze čtyř částí. První část přibližuje současný stav 

sociálních sítí s důrazem na vizuální platformy. V druhé části je popsána charakteristika 

a fungování aplikace Instagram, především z pohledu jejího komerčního využití. Třetí 

část se zabývá konkrétními strategickými nástroji, které značky ke komunikaci na 

Instagramu využívají. Čtvrtá část obsahuje kvalitativní výzkum za pomoci rozhovorů. 

Jejich cílem bylo přiblížit konkrétní techniky, aktuální trendy a proces tvorby českých 

firemních účtů na Instagramu. Následuje interpretace provedeného kvalitativního 

výzkumu a analýza odpovědí. Ty jsou seřazeny do tematických okruhů.  

 

Pro tuto práci jsem stanovila následující výzkumný cíl: zjistit, jakým způsobem 

se tvoří strategická komunikace na českém Instagramu a popsat konkrétní nástroje, které 

jsou k tomu využívány. Účelem je získat konkrétní informace z oblasti strategického 

řízení značky na Instagramu, které mohou sloužit jako doporučení a inspirace pro menší 

značky či firmy, které s komunikací na Instagramu teprve začínají.    

 Od teze se diplomová práce mírně odchýlila pouze v závěru práce, kdy byla 

odstraněna zvláštní část zabývající se případovou studií značek, neboť by byla 

nadbytečná a nekorespondovala by s obsahem práce. Rozbor značek je navíc součástí 

kvalitativního výzkumu. Pozměněn byl také výběr značek, který byl upraven dle 

dostupnosti zástupců, kteří byli ochotni o Instagramu pro účel této práce hovořit. Je také 

nutné zmínit, že většina zdrojové literatury byla v anglickém jazyce a veškeré překlady 

jsou tedy mým vlastním dílem. V práci je také využíváno několika anglických termínů, 

které se používají v prostředí sociálních sítí a neexistuje k nim vhodný český ekvivalent. 

Jejich překlad je uveden v úvodu práce ve Slovníku pojmů. 
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1.  Současný  stav  sociálních  sítí  

1.1   Využití  sociálních  sítí  
 

Sociální média jsou dnes běžnou součástí našich životů a především nástrojem, 

který umožňuje jednotlivcům a komunitám se shromažďovat, komunikovat a vzájemně 

mezi sebou spolupracovat.1 V akademickém prostředí se často využívají k popisu výše 

zmíněných aktivit termíny počítačem zprostředkovaná komunikace a počítačem 

podporovaná kooperativní práce.2 Úzce také souvisí s pojmy Web 2.0 a uživatelsky 

generovaný obsah. Zatímco první pojem reprezentuje ideologické a technologické 

základy, na kterých sociální média stojí, druhý pojem může být vnímán jako shrnutí 

způsobů, jakými jsou sociální média využívána.3 Většina sociálních médií začala jako 

služba sloužící primárně pro výměnu komunikace a sdílení kreativního obsahu mezi 

přáteli. Často vznikala z iniciativy nějaké konkrétní komunity, ať už se jednalo 

o skupinu studentů, milovníků fotografie nebo videa. Většině z nich se podařilo udělit 

běžným aktivitám, jako je povídání si s přáteli či prohlížení si fotografií z dovolené, 

novou hodnotu. Z dříve neformálních projevů společenského života se stal akt 

zakotvený ve veřejně přístupném prostoru. Sociální média tedy významně pozměnila 

podobu soukromé a veřejné komunikace.4 Vytvořila také nový prostor pro spotřebitele, 

ve kterém mohou doporučovat, porovnávat a sdílet zkušenosti se značkami. Ačkoliv je 

role tradičních médií jako nosičů reklamních sdělení stále důležitá, pokud chtějí firmy 

zacílit na mladší generace (především tzv. Generace Y a Z), které se přesunuly 

od televize k internetu, musí za nimi na sociální sítě. 

Pokud bychom porovnali vzhled i funkce nejvíce navštěvovaných webů v roce 

2000 se sociálními sítěmi, které vládnou internetu dnes, rozdíl by byl především v tom, 

že tyto platformy kombinují hned několik typů mediálních, informačních 

a komunikačních technologií. Často obsahují fotografie, videa, diskuzní fóra, wiki, 

blogy, návštěvní knihy, seznamy kontaktů či nástroje pro vyhledávání. Většina z nich 

                                                
1 BOYD, Danah. Social Media is Here to Stay… Now What? In: Danah.org [online]. 2009 [cit. 2017-03-
16]. Dostupné z: <http://www.danah.org/papers/talks/MSRTechFest2009.html> 
2 BOYD, Danah. Social Media is Here to Stay… Now What? In: Danah.org [online]. 2009 [cit. 2017-03-
16]. Dostupné z: <http://www.danah.org/papers/talks/MSRTechFest2009.html> 
3 KAPLAN, Andreas M. a Michael HAENLEIN. Users of the world, unite! The challenges and 
opportunities of Social Media. Business Horizons [online]. 2010, (53), str. 61. 
4 DIJCK, José van. The culture of connectivity: a critical history of social media. New York: Oxford 
University Press, 2013, str. 6-7. 
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podporuje komunikaci, kolaboraci, sdílení obsahu i budování komunit.5 Existuje hned 

několik typů sociálních médií. Prvním a hlavním typem je sociální síť (social network 

site, SNS), která slouží především k mezilidské komunikaci a je založena na osobních, 

profesních či například geografických spojeních. Příkladem může být Facebook, 

LinkedIn či Foursquare. Druhou kategorií jsou stránky pro uživatelsky vytvářený obsah 

(UGC), které podporují kreativitu, kulturní aktivitu a výměnu amatérsky 

či profesionálně vytvořeného obsahu. Příkladem může být Youtube, Wikipedia 

nebo Flickr. Mezi další dva významné typy patří obchodní marketingové stránky 

(TMS), které slouží k výměně či prodeji produktu (Amazon, Ebay, Craiglist) a také 

herní weby (PGS). Je nutné zmínit, že mezi skupinami neexistují jasné hranice a často 

se vzájemně propojují.6 V této práci se budeme zabývat sítí Instagram, která by dnes ve 

své aktuální podobě splňovala vlastnosti první, druhé i třetí kategorie. Umožňuje totiž 

přímou komunikaci mezi uživateli skrze soukromé zprávy, budování komunit dle 

geografických údajů (za pomoci hashtagů), tvorbu obsahu a zároveň umožňuje prezenci 

firmám, které zde mohou vystavovat a nabízet své zboží.  

 

Obrázek č. 1: Vývoj sociálních sítí (vlastní zpracování) 
 

 
 
 

 
 

 

                                                
5 FUCHS, Christian. Social media: a critical introduction. Sage, 2014, str. 6-7. 
6 DIJCK, José van. The culture of connectivity: A critical history of social media. New York: Oxford 
University Press, 2013, str. 8. 
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Při pohledu na vývoj (viz obrázek č. 1) nejvýznamnějších sociálních sítí můžeme 

říci, že zatímco v samotných počátcích se jednalo především o textově založené weby 

či platformy sloužící pro komunikaci s přáteli, stále častěji můžeme pozorovat rostoucí 

důraz na vizuální obsah. Od sdílení fotografií a instantní video zprávy jsme se dostali 

až k livestreamingu, který je dnes běžnou součástí všech větších platforem (Facebook, 

Youtube i Instagram). Tento vývoj byl doprovázen významnými akvizicemi 

a přejímáním funkcí z jedné platformy do druhé. 

 

Kietzmann a spol. představili model sedmi funkčních bloků, které existují 

v prostředí sociálních sítí a dělají tyto platformy užitečnými pro uživatele.7 Pochopení 

této teorie je přínosné v tom, že přibližuje, na co je v platformě kladen největší důraz 

a napomáhá k porozumění jednotlivých funkcí, které sociální sítě nabízí. U každé 

platformy převládá odlišná kombinace těchto funkcí. Mezi tyto bloky patří identita, 

konverzace, sdílení, přítomnost, vztahy, reputace a skupiny. Čím je blok tmavší, tím 

více je na platformě zastoupen. 

 

Obrázek č. 2: Model sedmi funkčních bloků (screenshot)8 

 

 
 

                                                
7 KIETZMANN, Jan H., Kristopher HERMKENS a Ian P. McCarthy BRUNO S. SILVESTRE. Social 
media? Get serious! Understanding the functional building blocks of social media. Business Horizons 
[online]. 2011, 54(3), str. 241-251. 
8 Tamtéž, str. 243. 
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1.   Identita: kolik informací o uživateli je sdíleno na sociální síti a do jaké míry 

odhaluje svoji identitu. Tím je myšleno uveřejnění jména, věku, pohlaví, 

profese, bydliště. Patří sem ale také informace, které uživatele vykreslují v určité 

podobě. Identita je základem mnoha platforem a většina uživatelů ji uvádí. 

V jiném případě se uchylují k tvorbě falešných účtů a identit.  

 

2.   Prezence: do jaké míry uživatel ví, zda je další uživatel připojený k internetu, 

dosažitelný či nablízku. Patří sem tedy informace o poloze uživatele (online 

či offline) a jeho dostupnost.  

 

3.   Sdílení: do jaké míry uživatelé mezi sebou vyměňují, distribuují a přijímají 

obsah.  

 

4.   Konverzace: do jaké míry uživatelé komunikují mezi sebou v prostředí 

sociálních sítí.  

 

5.   Vztahy: způsob, jakým jsou uživatelé v systému spojeni. Popisuje formu svazku 

mezi dvěma a více uživateli, kteří mezi sebou komunikují. Stupeň interakce se 

u každé platformy liší. 

 

6.   Reputace: rozsah, do jakého mohou uživatelé rozeznat postavení druhých, ale 

i sebe, v prostředí sociálních sítí. Reputace může nést na sociálních sítích odlišné 

významy, ačkoliv většinou odkazuje na stupeň důvěry. Ta může být založena 

na počtu likes, zhlédnutí či jiných druhů hodnocení. 

 

7.   Skupiny: do jaké míry uživatelé formují zájmové skupiny či kategorizují své 

vztahy.9  

 

 

 

 

                                                
9 KIETZMANN, Jan H., Kristopher HERMKENS a Ian P. McCarthy BRUNO S. SILVESTRE. Social 
media? Get serious! Understanding the functional building blocks of social media. Business Horizons 
[online]. 2011, 54(3), str. 243-248. 
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Obrázek č. 3: Model 7 bloků aplikován na platformu Instagram (vlastní zpracování) 

 
Podle výzkumu agentury We Are Social je dnes k internetu připojeno více než 

3.7 miliard lidí, přičemž 2.8 miliard uživatelů aktivně využívá sociální sítě.10 Toto číslo 

však stále roste. S nárůstem uživatelů se zvyšuje také potenciál pro firmy, které se snaží 

využít této aktivní internetové komunity k vlastním účelům. Internet poskytuje přístup 

ke zcela odlišnému prostředí, ve kterém existují nové možnosti, jak komunikovat se 

zákazníky po celém světě. Způsob, jakým dnes lidé nakupují a vyhledávají informace 

o produktech se změnil a firmy musí porozumět sociálním sítím, aby mohly tohoto 

chování plně využít. I proto je možné sledovat částečný přesun pozornosti firem 

od běžné offline komunikace ke komunikaci na internetu, která přináší mnoho výhod. 

Hlavním znakem takové komunikace je především její finanční nenáročnost, 

interaktivita, velký prostor pro kreativitu a oboustrannost, neboť zde existuje možnost 

přímé zpětné vazby. To však přináší i potenciální nebezpečí, neboť obsah na sociálních 

sítích není téměř nijak obsahově omezován a kontrolován. Firmy tak ztrácejí kontrolu 

nad obsahem, který se o nich na internetu a sociálních sítích vyskytuje. Zatímco 

v minulosti museli pracovníci marketingu objednávat mediální prostor dle svých 

finančních možností, nejefektivnější komunikace na internetu dnes nemůže být 

koupena. Firmy musí porozumět tomu, co zákazníci doopravdy chtějí a musí sledovat 

                                                
10 KEMP, Simon. Digital in 2017: Global overview. In: We are social [online]. 2017 [cit. 2017-03-16]. 
Dostupné z: <http://wearesocial.com/blog/2017/01/digital-in-2017-global-overview> 
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obsah, kter& o zna"ce sdílejí v"etn% toho, co o ní $íkají.11 S ohledem na p$esycenost trhu 

je nutné, aby firma se zákazníky komunikovala a sna#ila se s nimi budovat vztah. 

Pravidelná konverzace také napomáhá k tvorb% komunit, které posilují hodnotu zna"ky. 

V&sledky t%chto aktivit a jejich dopad na reálné prodeje jsou v)ak v n%kter&ch 

p$ípadech velmi t%#ko m%$itelné. Dal)í v&zvou je také neustál& v&voj digitálních 

technologií a "asté zm%ny trend', kter&m je t$eba se um%t p$izp'sobit a navázat na n%. 

Aplikace Instagram pro)la v roce 2016 hned n%kolika klí"ov&mi zm%nami, p$i"em# 

v%t)ina z nich p$ímo reagovala na pot$ebu vyrovnat se konkurenci, v tomto p$ípad% 

úsp%chu aplikace Snapchat. A"koliv by se tato aktualizace dala pova#ovat za kráde#, 

v dne)ní dob% je ji# b%#né, #e sociální sít% od sebe p$ejímají úsp%)né prvky a aplikují je 

do svého vlastního prost$edí. Cílem není vytvo$it stejn& produkt, ale spí)e 

implementovat cizí populární funkci do vlastního formátu.12 

 

Obrázek #. 4: Prost$edí Instagram Stories a prost$edí aplikace Snapchat13  

 

 
 

                                                
11 CHANG, Chia Yu. Visualizing brand personality and personal branding: case analysis on Starbucks 
and Nike's brand value co-creation on Instagram [online]. University of Iowa, 2014, str. 8. 
12 CONSTINE, Josh. Instagram CEO on Stories: Snapchat deserves all the credit. In: Techcrunch.com 
[online]. 2016 [cit. 2017-03-22]. Dostupné z: <https://techcrunch.com/2016/08/02/silicon-copy/> 
13 CONSTINE, Josh. Instagram CEO on Stories: Snapchat deserves all the credit. In: Techcrunch.com 
[online]. 2016 [cit. 2017-03-22]. Dostupné z: <https://techcrunch.com/2016/08/02/silicon-copy/> 
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V éře Webu 2.0 se tradiční marketing stal decentralizovaným, demokratickým       

a obohaceným o kulturu „prosumera“, kdy se z konzumentů stali zároveň i producenti, 

kteří spolupracují na vyprávění příběhu a předvádění značek.14 Lidé pouze pasivně 

nepřijímají hodnoty, které vytvořila firma, ale mají příležitost se aktivně účastnit 

diskuze nad značkou. Jenkins říká, že neexistuje jasná hranice mezi producentem 

a konzumentem. Každý je účastníkem, pouze s odlišným postavením a vlivem.15 

Postupem času se platformy začaly méně zajímat o tvorbu komunit a zaměřily se 

především na data, vedlejší produkt uživatelského připojování se k internetu 

a propojování se s ostatními. Zatímco platformy prudce rostly z hlediska počtu 

uživatelů, objevovaly se také nové příležitosti k jejich monetizaci. Výsledkem byl nový 

ekosystém, který tvoří spojená média s menším počtem větších hráčů a větším počtem 

menších hráčů. Participační kultura se v relativně krátkém čase přeměnila na kulturu 

konektivity.16 Přestože termín "konektivita" pochází z prostředí technologií, kde 

označuje počítačové přenosy, v kontextu sociálních médií je často spojován s uživateli, 

kteří shromažďují sociální kapitál. Ve skutečnosti však tento pojem stále více odkazuje 

na vlastníky hromadící kapitál ekonomický.17 Při zkoumání sociálních sítí je vždy třeba 

přemýšlet nad fungováním samotné platformy a také nad tím, co vede majitele této 

platformy ke změnám a novým aktualizacím.  

 

1.2     Vizuální  sociální  sítě  
 

Sociální sítě a mobilní technologie hrály významnou roli v přeměně vztahu mezi 

člověkem a fotografií. Diskuze o hodnotě běžné každodenní fotografie probíhá již delší 

dobu a s vývojem digitálních technologií se ještě více aktualizuje. Mobilní kamery se 

stále zlepšují a snaží se vyrovnat technologickým normám profesních nástrojů. Kromě 

profesionálních obsahů se tak dnes do médií mohou dostávat i obsahy tvořené 

samotnými občany. Tento jev signalizuje jakési probíhající veřejné osvojování 

                                                
14 DEUZE, Mark. Towards Professional Participatory Storytelling in Journalism and Advertising. In: 
First Monday [online]. 10(7). 2005 [cit. 2017-03-19]. Dostupné z: 
<http://journals.uic.edu/ojs/index.php/fm/article/view/1257/1177> 
15 JENKINS, Henry. Convergence culture: where old and new media collide. New York: New York 
University Press, 2006, str. 133-134. 
16 DIJCK, José van. The culture of connectivity: a critical history of social media. New York: Oxford 
University Press, 2013, str. 4-5. 
17 Tamtéž, str. 16. 
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fotografie.18 A ačkoliv tato veřejná kultura nebyla pro svoji jednoduchost a přístupnost 

nikdy považována za umění, zaměření fotografie není pouze o estetické stránce 

či umění, ale o dokumentaci - a to, co dnes pozorujeme, je masivní dokumentace krajiny 

a lidského života.19 Většina fotografií dnes není vytištěna a publikována, ale prohlížíme 

si ji skrze obrazovky a mobilní rozhraní.20 Zároveň ji využíváme primárně 

ke komunikaci a ne jako nástroj pro uchovávání životních vzpomínek.21  

Tifentale říká, že spojení telefonu a sociálních sítí zaměřených na fotografii 

přispělo ke vzniku nového typu „síťové kamery“.22 Ta je specifická tím, že umožňuje 

téměř okamžité globální sdílení, získávání zpětné vazby od uživatelů, možnost diskuze 

či okamžité sdílení na další sociální sítě.23 Tento posun od pořizování snímků pro 

osobní účely ke sdílení fotografií směrem k masovému publiku na sociálních sítích 

popsali Miller a Edwards ve své práci o webové stránce Flickr. Ta byla jednou z prvních 

internetových komunit zaměřených na sdílení fotografií. Autoři se neubránili srovnání 

s předešlou „Kodak Culture“, která se lišila především tím, že její členové komunikovali 

primárně se svými přáteli a nejbližším okolím, neboť chtěli mít soukromí svých 

fotografií pod kontrolou.24 Hlavní změna byla tak především v posunu od limitovaného 

k potenciálně obrovskému publiku, které se zajímá o všechny typy digitálního obsahu.25 

Uživatelé Flickru se často shromažďují v komunitách kolem fotografických stylů, 

techniky či témat.26 Z tohoto důvodu mají často větší reciprocitu sledování než 

na Instagramu, kde nejsou vztahy mezi běžnými uživateli tak blízké.27 Model je založen 

spíše na bázi fanoušků a zvědavých uživatelů, kteří sledují i cizí účty, pokud se jim 

                                                
18 JENSEN, Bente. Instagram in the Photo Archives Curation, Participation, and Documentation through 
Social Media [online]. Girona, 2014 [cit. 2017-03-17], str. 8. 
19 Tamtéž, str. 8. 
20 Tamtéž, str. 9. 
21 DIJCK, José Van. Digital Photography: Communication, Identity, Memory. Visual Communication 
7(1) [online]. 2008 [cit. 2017-03-19], str. 58. 
22 TIFENTALE, Alise. Art of the Masses: From Kodak Brownie to Instagram. Networking 
Knowledge [online]. 2015, 8(6), str. 2. 
23 MANOVICH, Lev. Subjects and Styles in Instagram Photography (Part 1). Instagram and 
Contemporary Image [online]. 2016, str. 12 [cit. 2017-03-19]. Dostupné z: 
<http://manovich.net/index.php/projects/subjects-and-styles-in-instagram-photography-part-1> 
24 MILLER, Andrew D. a W. Keith EDWARDS. Give and take: a study of consumer photo-sharing 
culture and practice [online]. San Jose, California, USA, 2007, str. 4. 
25 MARWICK, Alice E. Instafame: Luxury Selfies in the Attention Economy. Public Culture [online]. 
2015, 27(1), [cit. 2017-03-24], str. 141-142. 
26 ARAÚJO, C. S., L. P. D. CORRÊA, A. P. C. DA SILVA, R. O. PRATES a W. MEIRA. It is Not Just a 
Picture: Revealing Some User Practices in Instagram. In: Proceedings of the 2014 9th Latin American 
Web Congress [online]. 2014, str. 19-23 [cit. 2017-05-07]. Dostupné z: 
<http://ieeexplore.ieee.org/document/7000167/> 
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zdají zajímavé.28 Do stejné kategorie jako Flickr patří i komunita 500px, která funguje 

na podobném principu, je zde však kladen ještě větší důraz na kvalitu fotografií. 

Uživatelé sem často umisťují pouze své nejlepší fotografie. Webová stránka tak 

částečně zastupuje portfolio. Další výraznou přeměnou je to, že na rozdíl od Flickru 

či 500px funguje Instagram primárně na bázi mobilní aplikace, která je tak snadno 

dostupná během celého dne bez nutnosti přihlašovat se do počítačového systému. I to 

přispělo k tomu, že Instagram využívají i běžní uživatelé, kteří by se jinak 

do fotografické komunity nepřihlásili.  

Vizuální sociální sítě nabízejí nové možnosti komunikace a pomáhají měnit 

vnímání sociálních sítí z pohledu pouhého přenosu informací k perspektivě tvoření, 

podle které uživatel vytváří a sdílí své názory.29 Vizuální obsah je důležitou složkou 

sociálních sítí, neboť umožňuje lidem komunikovat rychle a stručně. Zatímco někteří 

uživatelé obsah sami tvoří, existují i tací, kteří pouze sdílejí fotografie ostatních. Sítě 

jako Pinterest, Instagram a Tumblr umožnily, aby se z kurátorství obsahu stala běžná 

aktivita, neboť jsou navrženy tak, aby bylo možné fotografie i videa jednoduše sdílet.30   

I firmy se na toto chování musí adaptovat a začít vystupovat jako kurátor obsahu 

a interakcí na sociálních sítích.31  

 

V této práci budeme hovořit o komunitě, která se profiluje na sociální síti 

Instagram a jejíž základy stojí na jednoduchém, okamžitém a veřejném sdílení fotografií 

skrze mobilní aplikaci. Z pohledu motivace k užívaní se jedná o síť, která je využívána 

především pro zábavu a sdílení životních zážitků. Mezi čtyři hlavní důvody, proč 

uživatelé využívají Instagram, patří: komunikace a získávání informací o ostatních 

uživatelích, dokumentace momentů ze života, zlepšování vlastního společenského 

                                                                                                                                          
27 MANIKONDA, Lydia, Yuheng HU a Subbarao KAMBHAMPATI. Analyzing User Activities, 
Demographics, Social Network Structure and User-Generated Content on Instagram [online]. 2014 [cit. 
2017-03-19]. Dostupné z: <https://arxiv.org/abs/1410.8099> 
28 MARWICK, Alice E. Instafame: Luxury Selfies in the Attention Economy. Public Culture [online]. 
2015 [cit. 2017-03-24], str. 143. 
29 CASSINGER, Cecilia a Åsa THELANDER. Rotation curation on Instagram: a cultural practice 
perspective on participation. Strategic communication, social media and democracy: the challenge of the 
digital naturals. Routledge, 2015, str. 34. 
30 RAINIE, Lee, Joanna BRENNER a Kristen PURCELL. Photos and Videos as Social Currency Online. 
In: Pewinternet.org [online]. 2012 [cit. 2017-03-19]. Dostupné z: 
<http://www.pewinternet.org/2012/09/13/photos-and-videos-as-social-currency-online/> 
31 KIETZMANN, Jan H., Kristopher HERMKENS a Ian P. McCarthy BRUNO S. SILVESTRE. Social 
media? Get serious! Understanding the functional building blocks of social media. Business Horizons 
[online]. 2011, 54(3), 241-251 [cit. 2017-04-06], str. 249. 
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postavení (touha se ukázat) a kreativita (ukázka vlastní tvorby).32 Zastupuje estetickou 

vizuální komunikaci a jedná se o platformu určenou běžným lidem.33 I z toho důvodu je 

zajímavá pro firmy, které tak získaly nový marketingový nástroj i způsob komunikace 

se svými zákazníky.   

 

2.  Sociální  síť  Instagram  

2.1   Charakteristika  Instagramu  
 
 

Instagram představuje prostředí, ve kterém se mísí prvky různých sociálních 

médií a internetových sociálních sítí včetně schopnosti vytvářet uživatelsky generovaný 

obsah, možnosti společenského označování či možnosti navazovat sociální vztahy.34 

Fotografie a videa se staly primární společenskou měnou na internetu.35 I z toho důvodu 

je Instagram jednou z nejrychleji se rozšiřujících sociálních sítí. Aplikace je ke stažení 

zdarma. Od jejího spuštění v říjnu roku 2010 získala přes 600 milionů registrovaných 

uživatelů, přičemž 100 milionů z nich přibylo pouze za období druhé poloviny roku 

2016.36 Podle statistiky GroupM je v České republice na Instagramu přes 1 200 000 

uživatelů, přičemž 720 000 z nich je ve věku 13-25 let (viz příloha č. 1). Tato vysoká 

čísla dokazují oblíbenost této sociální sítě mezi mladými lidmi.  

Významné změny přinesl rok 2012, kdy byl Instagram koupen Facebookem.37  

Z aplikace sloužící primárně pro osobní potřebu se stal obchodní nástroj se zajímavými 

možnostmi monetizace. Cílem této koupě byla mimo jiné snaha pomoci firmám, aby 

mohly využívat platformu pro marketing, reklamu a vedení dialogu se svými zákazníky. 

Před tím negenerovala platforma žádné příjmy z reklamy, neboť značky pouze 

                                                
32 SHELDON, Pavica a Katherine BRYANT. Instagram: Motives for its use and relationship to 
narcissism and contextual age. Computers in Human Behavior [online]. 2016, 58, str. 89-97. 
33 MANOVICH, Lev. Subjects and Styles in Instagram Photography (Part 1). Instagram and 
Contemporary Image [online]. 2016, str. 11 [cit. 2017-03-19]. Dostupné z: 
<http://manovich.net/index.php/projects/subjects-and-styles-in-instagram-photography-part-1> 
34 FERRARA, Emilio, Roberto INTERDONATO a Andrea TAGARELLI. Online Popularity and Topical 
Interests through the Lens of Instagram. In: Proceeding HT '14 Proceedings of the 25th ACM conference 
on Hypertext and social media [online]. 2014, str. 1. 
35 RAINIE, Lee, Joanna BRENNER a Kristen PURCELL. Photos and Videos as Social Currency Online. 
In: Pewinternet.org [online]. 2012 [cit. 2017-03-19]. Dostupné z: 
<http://www.pewinternet.org/2012/09/13/photos-and-videos-as-social-currency-online> 
36 600 Million and Counting. Instagram-press.com [online]. 2016 [cit. 2017-03-19]. Dostupné z: 
<https://instagram-press.com/2016/12/21/600-million-and-counting/> 
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komunikovaly se svými fanoušky skrze osobní profily. Podstatná změna proběhla 

v květnu 2016, kdy byly představeny nové nástroje pro firmy. Od té doby je možné 

upravovat prostřednictvím aplikace běžné příspěvky do podoby placené reklamy 

a zároveň i analyzovat data, ať už se jedná o informace ohledně úspěšnosti a dosahu 

příspěvků, tak i informace o publiku, včetně pohlaví, věku a lokality. To pomáhá 

firmám zasáhnout více uživatelů, vylepšovat své profily a lépe chápat své současné 

i potenciální zákazníky.38 

Instagram umožňuje svým uživatelům skrze mobilní aplikaci pořizovat, 

upravovat a následně sdílet fotografie online, a to na mnoha různých platformách (např. 

Facebook, Twitter) najednou. Ke každé fotografii může autor přidat popisek v délce 

2200 znaků.39 Ostatní uživatelé mohou udílet likes, kterými mohou vyjádřit souhlas, 

podporu či jen pochvalu za to, že se jim fotografie líbí. Dalším typem zpětné vazby jsou 

komentáře, které dávají prostor k udělení zpětné vazby a zároveň i k výměně názorů. 

Používat lze také privátní zprávy, které jsou neveřejné. Součástí každé fotografie jsou 

hashtagy, klíčová slova označená symbolem #, které mohou být považovány za součást 

internetového jazyka a významnou součást komunikace, neboť často doplňují význam 

fotografie a kategorizují ji. Nejedná se však pouze o soubor znaků, ale o efektivní 

nástroj, který je využíván k zasáhnutí nového publika, propojování s podobně 

smýšlejícími lidmi či k ulehčení konverzace.40 Přidáním tohoto symbolu se z každého 

slova stává hledatelný odkaz. Ten je tedy využíván k tomu, aby se fotografie objevila   

ve vybrané kategorii pod relevantním hashtagem a zároveň umožňuje uživatelům,  

aby navazovali nové konexe či tvořili digitální komunity kolem specifického tématu. 

Tím může být například fotografické zaměření, lokalita, známá osobnost či značka. 

Často sdílené hashtagy mohou poukazovat na trendy a populární témata. Počet hashtagů 

je u jednoho příspěvku omezen na 30.41 

                                                                                                                                          
37 Facebook to acquire Instagram. Facebook.com [online]. 2012 [cit. 2017-03-19]. Dostupné z: 
<http://newsroom.fb.com/news/2012/04/facebook-to-acquire-instagram/> 
38 PEREZ, Sarah. Instagram officially announces its new business tools. In: Techcrunch.com [online]. 
2016 [cit. 2017-03-20]. Dostupné z: <https://techcrunch.com/2016/05/31/instagram-officially-announces-
its-new-business-tools/> 
39 ZAPPAVIGNA, Michele. Social media photography: construing subjectivity in Instagram images. 
Visual Communication [online]. 15(3), str. 275. 
40 JENSEN, Bente. Instagram in the Photo Archives Curation, Participation, and Documentation through 
Social Media [online]. Girona, 2014, str. 5 [cit. 2017-03-17]. Dostupné z: 
<http://www.girona.cat/web/ica2014/ponents/textos/id160.pdf> 
41 ZAPPAVIGNA, Michele. Social media photography: construing subjectivity in Instagram images. 
Visual Communication [online]. 15(3), str. 275. 
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Vzhledem k tomu, že jsou fotografie na Instagramu často pořizovány na mobilní 

telefon, očekávalo by se, že se jedná především o dokumentaci momentů z běžného 

života uživatele, který má přístroj téměř neustále u sebe. Dříve bylo pravidlem,  

že fotografie byly sdíleny ve stejnou chvíli, kdy byly pořízeny a pokud to tak nebylo, 

označovaly se specifickými hashtagy (#latergram, #tbt).42 Dnes je většina obsahu 

sdílena až poté, co prošla několika dalšími aplikacemi či nadešel strategicky vhodný čas 

k jejímu sdílení. Aplikace umožňuje uživatelům prohlížet si fotografie mnoha různými 

způsoby. Uživatelská galerie zobrazuje devět fotografií, které jsou uspořádány v mřížce 

ve formátu 3 x 3. Fotografie jsou seřazeny dle času svého sdílení na Instagram, přičemž 

novější fotografie se ukazují nahoře. Čím více se uživatel posouvá na profilu dolů, tím 

starší fotografie se mu zobrazují. Skrze kliknutí na fotografii se objeví její větší náhled 

včetně informací o počtu likes, komentářů i času sdílení.43 Pokud nahráváme fotografii 

z telefonu, její rozměry již dnes nejsou nijak omezeny.44  

 

Každá fotografie může být upravena přímo v aplikaci. Kromě základních typů 

úprav, které simulují počítačové nástroje k editaci fotografií, jsou v nabídce panelu také 

filtry. V minulosti se jednalo o jeden z primárních důvodů, proč lidé využívali 

Instagram. Aplikace filtru na pořízenou fotografii byla velmi snadná a zároveň  

se jednalo o způsob, jak dodat obyčejné fotografii zajímavý a originální barevný 

nádech. Popularita filtrů však brzy odezněla. Jedním z důvodů bylo rozšíření mobilních 

aplikací, které se specializují na úpravu fotografií a mnohdy nabízí ještě více možností 

editace než samotný Instagram.45 Instagramové filtry jsou navíc velice výrazné a často 

nekorespondují se současnými vizuálními trendy. Oproti tomu VSCO, v současné době 

nejoblíbenější sada filtrů pro mobilní fotografii, nabízí širší výběr a velmi jemné změny, 

které lze přizpůsobit téměř každé fotografii. Kromě základní nabídky je filtry také 

možné dokupovat. 

 

 

 

                                                
42 MARWICK, Alice E. Instafame: Luxury Selfies in the Attention Economy. Public Culture [online]. 
2015, 27(1), [cit. 2017-03-24], str. 142. 
43 MANOVICH, Lev. Designing and Living Instagram Photography: Themes, Feeds, Sequences, 
Branding, Faces, Bodies. Instagram and Contemporary Image [online]. 2016, s. 15 [cit. 2017-03-20]. 
Dostupné z: <http://manovich.net/index.php/projects/designing-and-living-instagram-photography> 
44 V začátcích Instagramu musely být veškeré fotografie nahrávány v čtvercovém rozměru. 
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Obrázek č. 5: Nabídka filtrů v aplikaci VSCO Cam (vlastní zpracování) 

 

 
 

Mnoho uživatelů i firem dnes pořizuje obsah pro sociální sítě na profesionální 

fotoaparáty a edituje je skrze počítačový software, ačkoliv tím jde proti původním 

pravidlům i základní myšlence Instagramu. V případě firem je správa sociálních sítí 

často rozdělena mezi více zaměstnanců. Samotní kurátoři již většinou dostanou hotový 

obsah, který již nemusí v samotné aplikaci upravovat, ale pouze ho nasdílí.46 Během 

výzkumu, jehož cílem bylo porovnat instagramové účty značek ze seznamu Fortune 

50047, byl učiněn závěr, že přes 89 % firem z tohoto listu nepoužívá žádný filtr.48 

Obsah, který není limitován možnostmi aplikace, je navíc možné lépe upravovat 

a stylizovat tak, aby byl v souladu s běžnou vizuální identitou značky. 

 

Instagram pomáhá udržovat vztahy mezi lidmi, neboť jeho uživatelé mezi sebou 

komunikují a spojují se se svými přáteli, rodinou, veřejně známými osobnostmi 

či oblíbenými značkami. Instagram umožňuje označovat a zmiňovat ostatní uživatele  

za pomoci tagu (@), kterým se vytvoří odkaz.49 Konzumace obsahu probíhá skrze 

                                                                                                                                          
45 BURNEY, Kara. Instagram Report: How to Post Like the Fortune 500. In: Trackmaven.com [online]. 
[cit. 2017-03-26]. Dostupné z: <https://trackmaven.com/blog/fortune-500-instagram-report/> 
46 PATHAK, Shareen. #nofilter: How big brands use Instagram, in five charts. In: Digiday.com [online]. 
2016 [cit. 2017-04-09]. Dostupné z: <http://digiday.com/marketing/nofilter-big-brands-use-instagram-
five-charts/> 
47 Každoroční žebříček sestavený časopisem Fortune, který obsahuje 500 amerických soukromých a 
veřejných korporací seřazených podle hrubého obratu. 
48 BURNEY, Kara. Instagram Report: How to Post Like the Fortune 500. In: Trackmaven.com [online]. 
[cit. 2017-03-26]. Dostupné z: <https://trackmaven.com/blog/fortune-500-instagram-report/> 
49 HU, Yuheng, Lydia MANIKONDA a Subbarao KAMBHAMPATI. What we instagram: A first 
analysis of instagram photo content and user types. In: Proceedings of the 8th International Conference 
on Weblogs and Social Media, ICWSM 2014 [online]. The AAAI Press, 2014, s. 597. 
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vyvíjení specifické akce k produkovanému obsahu jiného uživatele. Tato aktivita  

se nazývá engagement. Likes a komentáře pomáhají zviditelnit fotografii mezi dalšími 

lidmi v síti tím, že je Instagram vkládá do dalšího toku obsahu, ve kterém se zobrazují 

aktivity uživatelů. Aplikace obsahuje kombinaci kurátorovaných a algoritmicky 

generovaných toků obrazu. Hlavní feed je kurátorovaný samotným uživatelem, neboť je 

založený na účtech, které se uživatel rozhodl sledovat. Pořadí obsahu je však seřazeno 

za pomoci algoritmu. Vedlejší explore page nabízí obsah generovaný na základě toho,  

co se uživateli líbilo a na jaký typ příspěvků reagoval.50 Jedná se o doporučení  

na profily, které by mohly uživatele zajímat. Tento feed je nekonečný v obou směrech, 

neboť se neustále aktualizuje.  

 

Obrázek č. 6: Explore page u účtu, který je zaměřený na kočky51 (screenshot) 

 

 

                                                
50 CARAH, Nicholas a Michelle SHAUL. Brands and Instagram: Point, tap, swipe, glance. Mobile Media 
& Communication [online]. 2015, 4(1), [cit. 2017-03-19], str. 71. 
51 Instagram.com. [online]. [cit. 2017-03-24]. Dostupné z: <https://www.instagram.com/> 
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Jedná se o asymetrickou sociální síť, neboť pokud uživatel A sleduje uživatele 

B, uživatel B nemusí sledovat uživatele A. V nastavení je také možné upravit soukromí 

fotografií a profilu pouze na přátele, kteří musí o sledování nejprve požádat. Až poté 

mohou být schváleni a získají tak přístup k obsahu. Jinak jsou fotografie i videa 

přístupná komukoliv, kdo má aplikaci Instagram ve svém mobilním telefonu či využívá 

jejího internetového rozhraní.52 Přes něj nelze nahrávat nový obsah, ale pouze  

si prohlížet a komentovat fotografie ostatních uživatelů. Stejně jako na ostatních 

sociálních sítích jsou celebrity jedním z nejúspěšnějších uživatelů z pohledu počtu 

followerů. Většina z nich nesleduje své fanoušky zpět.53 Před sdílením jakékoliv 

fotografie a videa na Instagramu si může uživatel vybrat, zda bude sdílet geografické 

informace o tom, kde fotografii pořídil či kde se zrovna nachází. Instagram automaticky 

nabízí seznam nejbližších míst dle aktuální lokace. Tu uživatelé udávají velmi často, což 

může napovídat, že lidé využívají Instagram také k zaznamenávání svých životů, které 

chtějí sdílet se svými přáteli.54 Instagram je však globálním prostorem, který není vázán 

na konkrétní zeměpisné místo. Fotografie totožných módních produktů, časopisů, 

hrníčku kávy či značek, se mohou objevit téměř kdekoliv na světě, kde existuje 

komunita využívající Instagram, a mohou tedy být prohlíženy odkudkoliv.55 

Dalším rysem Instagramu jako média je jeho zaměření na „teď a tady“. 

Nevýhodou tohoto časového rámce je, že příspěvky bývají krátkozraké, zaměřené  

na aktuální potřeby a často vázané na počet likes, které by mohly získat.56 Producenti 

i konzumenti obrazů jsou vzájemně propojeni ve stále probíhající snaze získávat 

pozornost od sebe navzájem. Tato aktivita má dva aspekty. Zaprvé, tito uživatelé  

se navzájem ovlivňují a určují, jak pořizovat, editovat i šířit obrazy svých prožitých 

zážitků. Zadruhé, sledují tok těchto obrazů a modifikují je za pomoci rolování, 

                                                
52 HU, Yuheng, Lydia MANIKONDA a Subbarao KAMBHAMPATI. What we instagram: A first 
analysis of instagram photo content and user types. In: Proceedings of the 8th International Conference 
on Weblogs and Social Media, ICWSM 2014 [online]. The AAAI Press, 2014, s. 596. 
53 MANIKONDA, Lydia, Yuheng HU a Subbarao KAMBHAMPATI. Analyzing User Activities, 
Demographics, Social Network Structure and User-Generated Content on Instagram [online]. 2014 [cit. 
2017-03-19]. Dostupné z: <https://arxiv.org/abs/1410.8099> 
54 MANIKONDA, Lydia, Yuheng HU a Subbarao KAMBHAMPATI. Analyzing User Activities, 
Demographics, Social Network Structure and User-Generated Content on Instagram [online]. 2014 [cit. 
2017-03-19]. Dostupné z: <https://arxiv.org/abs/1410.8099> 
55 MANOVICH, Lev. Designing and Living Instagram Photography: Themes, Feeds, Sequences, 
Branding, Faces, Bodies. Instagram and Contemporary Image [online]. 2016, s. 24 [cit. 2017-03-20]. 
Dostupné z: <http://manovich.net/index.php/projects/designing-and-living-instagram-photography> 
56 CASSINGER, Cecilia a Åsa THELANDER. Rotation curation on Instagram: a cultural practice 
perspective on participation. Strategic communication, social media and democracy: the challenge of the 
digital naturals. Routledge, 2015, s. 44. 
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komentování či udělování likes.57 Jedinci, kteří se aktivně pohybují v tomto prostředí, 

mohou vyvolávat tzv. „Instagram gaze“ efekt, který má dopad na jejich praxi a určuje, 

které fotografie budou pořízeny a sdíleny. Způsobuje, že jsou události viděny skrze 

optiku sociálních médií, kde jsou aktivity naaranžovány tak, aby byly vnímány a prožity 

určitým způsobem.58 

 

2.2   Komunikace  na  Instagramu  
 

Komunikace na Instagramu je dekontextualizovaná, ačkoliv zde existují verbální 

i neverbální stopy. Uživatelé mohou psát titulky ke svým fotografiím, aby vysvětlili 

jejich význam či vyjádřili své pocity. Na druhou stranu mohou udělovat likes, což je 

považováno za neverbální zprávu, která může být interpretována mnoha způsoby. Stejně 

jako na Facebooku může být toto chování vnímáno jako vyjádření souhlasu, sympatií 

či projev podpory. Přenášet informaci však může i samotný obsah fotografie. Příkladem 

může být výraz obličeje či postoj osoby na fotografii. Jelikož obsah není pevně 

stanoven, je fotografie otevřena výkladu. Z tohoto důvodu může docházet 

k nedorozumění, pokud je používána k přenosu konkrétní informace.59 Zatímco někteří 

uživatelé komunikují pouze se svými přáteli a jejich profily jsou širší veřejnosti 

nepřístupné, větší část účtů (včetně těch firemních) je otevřená. Pokud se uživatel splete 

a nasdílí špatnou fotografii či text, je možné se téměř okamžitě opravit či celý příspěvek 

smazat. Toto chování by nebylo v běžné komunikaci možné. Stejně jako na Facebooku 

nelze na Instagramu dělit cílové publikum komunikace do skupin. To znamená, že 

značky a firemní účty nemohou své příspěvky cílit na určitou skupinu lidí podle 

demografických či jiných údajů. Tato aktivita je možná pouze přes placenou reklamu, 

která je zároveň označena jako sponzorovaný příspěvek.  

Lev Manovich je jedním z teoretiků nových médií. Zabývá se také zkoumáním 

různých jevů na Instagramu a v roce 2016 publikoval vlastní knihu “Instagram and 

Contemporary Image”. Podle Manoviche jsou fotografie na Instagramu o tvorbě obrazů, 

                                                
57 CARAH, Nicholas a Michelle SHAUL. Brands and Instagram: Point, tap, swipe, glance. Mobile Media 
& Communication [online]. 2015, 4(1), [cit. 2017-03-19], str. 71. 
58 CASSINGER, Cecilia a Åsa THELANDER. Rotation curation on Instagram: a cultural practice 
perspective on participation. Strategic communication, social media and democracy: the challenge of the 
digital naturals. Routledge, 2015, s. 43. 
59 WINSTON, Johny. Photography in the Age of Facebook. Intersect [online]. 2013, 6(2), str. 5 [cit. 
2017-03-22]. Dostupné z: <http://web.stanford.edu/group/ojs3/cgi-
bin/ojs/index.php/intersect/article/view/517> 
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které komunikují skrze svoji techniku, styl i vizuální výběr.60 Tvrdí, že každý vnímá 

Instagram odlišně. A ačkoliv všichni využívají stejnou aplikaci, neznamená to, že sdílejí 

fotografie stejného obsahu, stylu a technik. Dodává, že předmět a styl jsou silně 

ovlivněny sociálními, kulturními i estetickými hodnotami každé lokace.61 Fotografie 

nemohou být vnímány pouze podle toho, co obsahují, ale zároveň i přes svoji estetickou 

stránku. Stejné obrazy běžných věcí mohou mít odlišné významy, záleží pouze na tom, 

jakým způsobem byly vyfoceny.62 Uživatelé tvoří mnoho typů obrazů, ale téměř 

všechny se řídí malým počtem pravidel. Zároveň se dají rozdělit do několika kategorií, 

přičemž lidský mozek umí všechny tyto kategorie a jejich variace rozpoznat.63 

S ohledem na téma této práce není tolik důležité se zabývat konkrétním obsahem 

fotografií na Instagramu, ale spíše jejich typem. Manovich popisuje tři hlavní kategorie 

fotografií: běžnou, profesionální a designovou fotografii, přičemž jeho tvrzení pochází 

z výzkumu více než 16 milionů fotografií, sdílených na Instagramu v letech 2012-

2016.64 Běžná a profesionální fotografie se adaptuje na řadu vizuálních zvyklostí 

(dokumentace událostí, lidí i situací), které sledují přijaté společenské normy. Příkladem 

může být pořízení skupinové fotografie na výletech či konferencích. Designové 

fotografie se snaží oponovat těmto normám, a to především skrze řadu pravidel, která 

jsou spojena s designovou komunitou. Ta se místo tvorby jedinečných a alternativních 

obrazů podřizuje estetice a stylu globálního konzumního minimalismu.65 Mezi hlavní 

typy a objekty designových fotografií patří naaranžované samostatné předměty (tzv. flat 

lays) či obrázky, na kterých je patrná nějaká část těla. Ta se může vztahovat k nějakému 

předmětu. Společným znakem je přítomnost autora na fotografii, který scénu nesleduje, 

ale většinou se jí účastní.66 Často se snaží poukázat na běžné radosti dne, ať už se jedná 

o posezení u kávy, návštěvu oblíbeného místa či dekorace vlastního bytu. Ačkoliv je 

možné se na tyto fotografie dívat z principu jako na plánované, hranice mezi 

                                                
60 MANOVICH, Lev. Subjects and Styles in Instagram Photography (Part 1). Instagram and 
Contemporary Image [online]. 2016, str. 11 [cit. 2017-03-19]. Dostupné z: 
<http://manovich.net/index.php/projects/subjects-and-styles-in-instagram-photography-part-1> 
61 Tamtéž, str. 2. 
62 Tamtéž, str. 10. 
63 THOMSEN, Michael. What's Instagram Doing to Us? In: Complex.com [online]. 2016 [cit. 2017-03-
19]. Dostupné z: <http://www.complex.com/life/2016/03/lev-manovich-interview-instagram-project> 
64 MANOVICH, Lev. Subjects and Styles in Instagram Photography (Part 1). Instagram and 
Contemporary Image [online]. 2016, str. 12 [cit. 2017-03-19]. Dostupné z: 
<http://manovich.net/index.php/projects/subjects-and-styles-in-instagram-photography-part-1> 
65 MANOVICH, Lev. Designing and Living Instagram Photography: Themes, Feeds, Sequences, 
Branding, Faces, Bodies. Instagram and Contemporary Image [online]. 2016, s. 10 [cit. 2017-03-20]. 
Dostupné z: <http://manovich.net/index.php/projects/designing-and-living-instagram-photography> 
66 Tamtéž, str. 11-12. 
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autenticitou a inscenací je nejasná.67 Značky nejčastěji využívají profesionální                  

a designové fotografie.  

 

Obrázek č. 7: Běžná (@Kofola), designová (@Tchibo_cz) a profesionální 

(@CocaColaCzech) fotografie na Instagramu68 (vlastní zpracování) 

 

 
 

Cassinger a Thelander zmiňují 3 typy fotografů na Instagramu: turista, stratég 

a profesionál.69 Toto přirovnání je velmi podobné tomu, které představil Manovich, 

vztahuje se však k autorovi fotografie. V této práci se hovoří primárně o druhém typu 

uživatele, který využívá své znalosti sociálních médií k tomu, aby vykonal určitý úkol,  

v tomto případě vedl firemní profil. Ačkoliv by jeho znalost sociálních sítí měla být více 

strategická a profesionální ve srovnání s ostatními typy uživatelů, je i tak velmi 

ovlivněn konvencemi Instagramu a ostatních sociálních sítí.70 Pokud je hlavním cílem 

firmy získat co nejvyšší počet followerů, potom je v jejím zájmu se těmto pravidlům 

podřídit.  

 

                                                
67 Tamtéž, str. 12. 
68 Instagram.com. [online]. [cit. 2017-03-24]. Dostupné z: <https://www.instagram.com/> 
69 CASSINGER, Cecilia a Åsa THELANDER. Rotation curation on Instagram: a cultural practice 
perspective on participation. Strategic communication, social media and democracy: the challenge of the 
digital naturals. Routledge, 2015, str. 39. 
70 Tamtéž, str. 39. 
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Příbuzným pojmem je tzv. „instagramová třída71 “. Do té patří všichni uživatelé, 

kteří systematicky tvoří vizuálně sofistikované obrazy a sdílí je na Instagramu. Jejich 

cílem je získat vysoký počet followerů a následně i pozornost firem. Často využívají k 

editaci různé aplikace třetích stran. Také u nich se jedná především o znalosti pravidel 

a strategií pro tvorbu populárního obsahu a jejich úspěšnou aplikaci v praxi.72 Tato 

aktivita vytváří kulturní kapitál, který se měří v počtu sledujících nebo je hodnocen 

podle výše respektu v komunitě. Ve chvíli, kdy tento běžný uživatel začne 

spolupracovat s firmami, aby na svém profilu propagoval jejich zboží, tento kulturní 

kapitál se mění v ekonomický.73 V České republice se jedná o komunitu, která se 

shlukuje kolem hashtagu #igerscz. Ti nejaktivnější členové, kteří aktivně využívají 

Instagram jako marketingový kanál a podařilo se jim získat významný počet followerů, 

mají přístup k zajímavým zakázkám a jsou často oslovováni firmami, které se s nimi 

snaží navázat spolupráci.  

 

Obrázek č. 8: Spolupráce firmy Jameson a uživatele @kopernikk74 (screenshot) 

 

 

                                                
71 V České republice by se mohla tímto pojmem rozumět komunita #igerscz. 
72 MANOVICH, Lev. Designing and Living Instagram Photography: Themes, Feeds, Sequences, 
Branding, Faces, Bodies. Instagram and Contemporary Image [online]. 2016, s. 4 [cit. 2017-03-20]. 
Dostupné z: <http://manovich.net/index.php/projects/designing-and-living-instagram-photography> 
73 Tamtéž, str. 4. 
74 Kopernikk. In: Instagram [online]. [cit. 2017-05-05]. Dostupné z: 
<https://www.instagram.com/kopernikk/> 
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Fotografie, které vznikají na straně firem ke sdílení na Instagramu, jsou 

označovány jako strategické, neboť mají často za cíl přesvědčit nebo propagovat.75 

Strategické snímky zahrnují velkou část současné vizuální kultury. Fotografie lidí, ať už 

se jedná o modelky, celebrity, zaměstnance či samotné spotřebitele, tvoří velkou část 

těchto obrazů. Reklama se již dávno posunula od své tradiční role, kterou bylo primárně 

předvádění produktů a informování spotřebitelů. Mnoho strategických obrazů produkty 

vůbec nezobrazuje, ale namísto toho využívá estetických, kognitivních a emocionálních 

účinků k tomu, aby propagovala vizi značky a její přínos v lidském životě. Značná část 

této propagace je závislá především na vizuálním stylu.76 Ve chvíli, kdy se zákazníci 

dívají na fotografie na sociálních sítích, nehledají pouze obsah snažící se něco prodat, 

ale především obsah, se kterým se mohou ztotožnit a navázat osobní pouto.77 Dle 

jednoho z výzkumů firemního obsahu je pro získání většího počtu likes potřeba využívat 

méně produktových fotografií a prokládat je ostatními vizuálními koncepty, které se 

nesnaží na první pohled zboží prodat.78  

 

Obrázek č. 9: Instagramový účet firmy Red Bull79 (screenshot) 

 

                                                
75 SCHROEDER, Jonathan E. Snapshot Aesthetics and the Strategic Imagination. InVisible Culture 
[online]. 2013, (18) [cit. 2017-03-20]. Dostupné z: <http://ivc.lib.rochester.edu/snapshot-aesthetics-and-
the-strategic-imagination/> 
76 Tamtéž 
77 CHANG, Chia Yu. Visualizing brand personality and personal branding: case analysis on Starbucks 
and Nike's brand value co-creation on Instagram [online]. University of Iowa, 2014, str. 19. 
78 ERKAN, Ismail. Electronic Word of Mouth on Instagram: Customers' Engagements with Brands in 
Different Sectors. International Journal of Management, Accounting and Economics [online]. 2015, 2(12) 
[cit. 2017-04-08]. ISSN 2383-2126. 
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U značek, profesionálních blogerů a influencerů, je běžné, že nehledí pouze na 

estetiku každé fotografie, ale snaží se o stylizaci celého profilu.80 V tomto případě je 

důraz kladen i na posloupnost, neboť fotografie na sebe musí esteticky navazovat 

a fungovat jako celek. Kompozice obrazu, použití filtrů a hashtagů, čas a prostor, jsou 

vždy snahou o získání pozornosti.81 Tato hra o pozornost a uznání způsobuje, že je 

pouze málo prostoru pro alternativní obrazy, neboť získání likes je často závislé na tom, 

aby byl obraz snadno rozpoznatelný. To znamená, že musí následovat zažité konvence 

a musí být zakódován v určitém kontextu.82 Uživatelé mají raději obrazy, se kterými se 

mohou emočně spojit. Příkladem mohou být prázdninové destinace, písečné pláže, 

gurmánská kuchyně, západy slunce, boty, šaty, malebná místa či pěkné tváře. Lidé často 

nereagují na technickou dokonalost obrazu, ale chtějí vidět více obsahu, se kterým se 

mohou ztotožnit a který se jim líbí.83 Místo snahy o dosažení vlastního ideálu 

a prezentaci nových motivů, probíhá spíše adaptace na veřejné ideály a snaha 

publikovat takové fotografie, o kterých si stratégové myslí, že jsou atraktivní pro široké 

publikum.84 Více než vzdor vůči mainstreamu je tak patrná snaha o koexistenci 

s konzumní kulturou.  

  

  
 

                                                                                                                                          
79 RedBullCZ. In: Instagram.com [online]. [cit. 2017-04-18]. Dostupné z: 
<https://www.instagram.com/redbullcz/> 
80 MANOVICH, Lev. Designing and Living Instagram Photography: Themes, Feeds, Sequences, 
Branding, Faces, Bodies. Instagram and Contemporary Image [online]. 2016, s. 15 [cit. 2017-03-20]. 
Dostupné z: <http://manovich.net/index.php/projects/designing-and-living-instagram-photography> 
81 CARAH, Nicholas a Michelle SHAUL. Brands and Instagram: Point, tap, swipe, glance. Mobile Media 
& Communication [online]. 2015, 4(1), str. 73. 
82 CASSINGER, Cecilia a Åsa THELANDER. Rotation curation on Instagram: a cultural practice 
perspective on participation. Strategic communication, social media and democracy: the challenge of the 
digital naturals. Routledge, 2015, s. 44. 
83 MILES, Jason G. Instagram Power: Build Your Brand and Reach More Customers with the Power of 
Pictures. McGraw-Hill Education, 2014, str. 71-85. 
84 CASSINGER, Cecilia a Åsa THELANDER. Rotation curation on Instagram: a cultural practice 
perspective on participation. Strategic communication, social media and democracy: the challenge of the 
digital naturals. Routledge, 2015, s. 42. 
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2.3   Branding  na  Instagramu  

Nové technologie výrazně pozměnily kdy, kde a jak uživatelé přijímají komerční 

komunikaci a zda se ji vůbec rozhodnou zpracovat.85 Aby mohly firmy efektivně 

a účinně komunikovat, musí jít tam, kde jsou jejich zákazníci. S postupným 

posilováním pozice zákazníka se vytváření hodnoty značky posunulo od přístupu 

založeného na firmě, tedy od shora směrem dolů, také ke sdílení osobních zkušeností 

samotnými zákazníky. Interakce mezi firmou a zákazníkem a mezi zákazníky navzájem 

jsou důležitými elementy v procesu tvorby značky.86 Sociální sítě poskytují uživatelům 

platformu nejen k tvorbě obsahu, ale také je spojují s ostatními, kteří obdivují stejné 

značky. Online komunity nabízí uživatelům příležitost aktivně se účastnit diskuze 

o značce, nejen pasivně přijímat hodnoty vytvořené firmou.87 Sdílení zkušeností se 

značkou na Instagramu může být považováno za neustále probíhající proces vytváření 

hodnoty značky.88 Likes a komentáře u firemních příspěvků odráží výpovědi fanoušků 

a jsou viditelné ostatním. Tím, že si oblíbili či komentovali příspěvek značky, fanoušci 

vyjadřují svůj názor veřejně. Tato aktivita je často srovnávána s komunikací WOM, 

v tomto případě však probíhá elektronicky.89 V tomto prostředí však nejsou produkty 

a služby jedinými determinanty hodnoty značky. Společnosti čelí výzvám konkurentů 

ve stejném odvětví a aby vynikly, musí hledat hodnotu nad rámec svých produktů 

a služeb.90 Jedním z cílů brandingu je tak vytvořit silnější citové spojení mezi firmou 

a konzumentem. Instagram neslouží pouze jako nástroj pro podporu prodeje 

či komunikaci se zákazníky, ale nabízí nové příležitosti jak ukázat osobnost značky. 

Poskytuje prostor, ve kterém můžeme hledat způsoby, jakým firmy konstruují osobnost 

značky a jak se s nimi posléze zákazníci identifikují. Strategické řízení značky pomáhá 

v prezentaci firmy a umožňuje společnostem spojovat své značky s lidmi, událostmi, 

zážitky, pocity nebo věcmi.91 North během svého výzkumu dospěl k názoru, že existuje 

                                                
85 KELLER, Kevin L. Building strong brands in a modern marketing communications environment. 
Journal of Marketing Communications [online]. 2009, 15(2), str. 141. 
86 CHANG, Chia Yu. Visualizing brand personality and personal branding: case analysis on Starbucks 
and Nike's brand value co-creation on Instagram [online]. University of Iowa, 2014, str. 6. 
87 Tamtéž, str. 18. 
88 Tamtéž, str. 14. 
89 DE VRIES, Lisette, Sonja GENSLER a Peter S.H. LEEFLANG. Popularity of Brand Posts on Brand 
Fan Pages: An Investigation of the Effects of Social Media Marketing. Journal of Interactive Marketing 
[online]. 2012, 26(2), str. 84. 
90 CHANG, Chia Yu. Visualizing brand personality and personal branding: case analysis on Starbucks 
and Nike's brand value co-creation on Instagram [online]. University of Iowa, 2014, str. 18. 
91 KELLER, Kevin L. Building strong brands in a modern marketing communications environment. 
Journal of Marketing Communications [online]. 2009, 15(2), str. 141. 
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souvislost mezi využíváním sociálních sítí a důvěře a loajalitě ke značce.92 Znalost 

značky není souhrnem faktů o značce, ale jsou to veškeré pocity, myšlenky, dojmy, 

obrazy a zkušenosti, které jsou se značkou spojeny v mysli spotřebitelů a které se 

vybaví v souvislosti se značkou. Všechny typy těchto informací mohou být vnímány 

jako souhrn asociací se značkou, které zůstávají v paměti spotřebitele. Dvě obzvláště 

důležité součásti této znalosti jsou povědomí o značce a její obraz. Povědomí o značce 

souvisí se silou stopy v paměti. To se projevuje schopností spotřebitele vybavit si 

a rozpoznat značku za různých podmínek. Obraz značky je definován jako vnímání 

značky a preference spotřebitele. To se odráží v různých typech asociací, které má 

s touto značkou uloženy v paměti.93 Silná značka je však více než jen jméno, lidé se na 

ni spoléhají a začleňují ji do svých životů. Také umožňuje firmám, aby se na trhu 

odlišily. S vhodnou strategií může firma budovat povědomí o značce globálně, a to za 

zlomek ceny klasických médií. V případě Instagramu je identita formována 

a manipulována mimo jiné skrze selekci, nahrávání a kurátorství obsahu na sociálních 

sítích.94  

Branding firmy se opírá i o samotné uživatele a jejich přínos při generování dat 

a stejně tak se spoléhá i na jejich vyprávění příběhů značky. Snaha „být co nejvíce 

viděn“ je jedním z elementů brandingu.95 Příběh je užitečný, neboť přichází s mnoha 

příležitostmi a body, které se mohou dotýkat života samotných uživatelů. Tím mohou 

vyvolávat příjemné nebo familiární pocity a citové pouto v mysli jedince. Koncept 

těchto bodů a jejich konstrukce v příbězích je zásadní pro vytvoření efektivního 

vyprávění. Bodem může být například místo, rozhodnutí, činnost či postoj.96 Rozdíl 

mezi klasickou propagační fotografií a propagační fotografií na Instagramu je 

především v tom, že uživatelé Instagramu zapojují produkty do svých vlastních životů. 

                                                
92 NORTH, Nea S. Social media’s role in branding: A study of social media use and the cultivation of 
brand affect, trust, and loyalty [online]. 2011 [cit. 2017-04-20]. Dostupné z: 
<http://hdl.handle.net/2152/ETD-UT-2011-12-4924>. University of Texas at Austin. 
93 KELLER, Kevin L. Building strong brands in a modern marketing communications environment. 
Journal of Marketing Communications [online]. 2009, 15(2), str. 143. 
94 WINSTON, Johny. Photography in the Age of Facebook. Intersect [online]. 2013, 6(2), str. 6 [cit. 
2017-03-22]. Dostupné z: <http://web.stanford.edu/group/ojs3/cgi-
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95 ANDREJEVIC, Mark. The Work of Being Watched: Interactive Media and the Exploitation. Critical 
Studies in Media Communication [online]. 2002, 19(2), 230–248 [cit. 2017-03-19]. DOI: 
10.1080/07393180216561. 
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A jsou to primárně pocity a myšlenky, které ovlivňují nákupní chování spotřebitelů.97 

Lidé jsou přitahování hodnotami, emocemi a kvalitami značky, často bez ohledu 

na samotný produkt. Spojují si je s oblíbenými celebritami, emocemi či vlastními 

vzpomínkami. Miles říká, že mezi hlavní emocionální spouštěče na Instagramu patří 

láska, touha, vlastnictví, odůvodnění nákupu, přání někam patřit, touha něco sbírat, 

zvědavost, vyprávění, chtivost, naléhavost, uspokojení a exkluzivita.98  

Podoba značky na Instagramu je tvořena fotografiemi, které jsou sdíleny 

na oficiálním účtu značky, ale zároveň i fotografiemi, které sdílejí samotní zákazníci 

či influenceři.99 Fotografie, vytvořené firmou, se objevují na jejím oficiálním profilu. 

Fotografie, sdílené o firmě zákazníkem, jsou na osobních účtech či mohou být nalezeny 

skrze hashtag s názvem firmy (např. #Starbucks). Tento obsah je sdílen dobrovolně 

a pochází od samotných fanoušků, značky tak nemusí za tento obsah platit.100 Firmy 

a uživatelé využívají odlišné postupy k tomu, aby vyprávěly příběhy o značce 

a produktech. Často vzniká nejasná hranice mezi značkami a konzumenty, fotografy 

a pozorovateli, profesionály a amatéry, promotéry a těmi, co jsou propagováni. Pokud si 

uživatel oblékne oděv, který zakoupil ve vybraném obchodě, v soukromí svého domova, 

vyfotí se a fotografii nasdílí na Instagram, tak se z jeho ložnice i postavy stává 

propagační nástroj.101 Uživatelé takto podporují své oblíbené značky skrze jejich 

začlenění do svých osobních příběhů. Zatímco ne každý produkt či hrnek kávy byl 

zaplacen a má sloužit k reklamním účelům, každá fotografie značkové kávy přispívá 

k udržování autorovy osobní značky a něco o něm říká.102 Motivace zákazníků k nákupu 

souvisí také s jejich přáním vyjádřit svoji vlastní chtěnou osobní značku, neboť 

prostřednictvím konzumace určitých produktů a spojování se s určitou firemní identitou 

na sebe mohou částečně přenášet její hodnoty. Instagram poskytuje prostor ke zkoumání 

toho, jak zákazníci komunikují a informují o značce poté, co uskutečnili nákup  

                                                
97 MILES, Jason G. Instagram Power: Build Your Brand and Reach More Customers with the Power of 
Pictures. McGraw-Hill Education, 2014, str. 71-85. 
98 Tamtéž, str. 85-87. 
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a především k tomu, jak tuto značku využívají jako rekvizitu ke své vlastní 

sebepropagaci.103 

Propagace produktů, které jsou firmou zaslány vybraným uživatelům, podporuje 

a dokládá jejich roli influencerů. Tím je myšlen uživatel, kterého sleduje vetší počet 

followerů a má určitý vliv, neboť svými myšlenkami dokáže působit na ostatní.104 Často 

se pohybuje v oboru, ve kterém značka operuje a je oblíbený mezi její potenciální 

cílovou skupinou. Pokud se followeři identifikují s autorovou estetikou, výběrem 

i stylem života, pak se mohou také identifikovat s produkty, které na svém profilu 

prezentuje.105 To je hlavním důvodem, proč je spolupráce s influencery pro firmy velmi 

důležitá. V případě Instagramu se jedná o jednu z forem mikro-celebrity, která 

akumuluje vetší množství fanoušků skrze textové a vizuální vyprávění osobních příběhů 

ze svého každodenního života.106 Může se však také věnovat konkrétnímu oboru či 

činnosti, která je zajímavá pro ostatní uživatele. Jedná se o způsob uvažování a soubor 

sebeprezentačních praktik, jejichž cílem je získat větší pozornost a zlepšit své postavení 

na internetu. Marwick říká, že mikro-celebrity jsou často více vyhraněné než 

mainstreamové celebrity, ačkoliv stejně jako ony spoléhají na své vlastní estetické 

vystavování a roli vzoru a modelu, ke kterému aspiruje určitý segment sledujících.107 

Typický influencer na Instagramu se opírá o vizuální sebereprezentaci. Aplikace 

umožňuje i běžným lidem, aby upoutali pozornost masového publika pouze za pomoci 

těchto nástrojů. A tak zatímco v minulosti celebrita byla někdo, kým člověk byl, 

v internetové éře jsou celebrity někým, koho sami vytváří.108 Celebritu tak činí sled 

několika technik, které může využít kdokoliv s mobilní obrazovkou, tabletem či 

počítačem.109 Je také běžné, že influencer z jedné sociální sítě má obrovský vliv i 

na ostatních platformách.110 Příkladem může být Tereza Hodanová, která se proslavila 
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svými videi na platformě Youtube, ale zároveň dnes vlastní jeden z nejsledovanějších 

českých účtů na Instagramu.  

 

Obrázek č. 10: Tereza Hodanová na Instagramu (screenshot) 

 

 
 

Je nutné zmínit, že většina firemních aktivit na platformě je nativní v tom 

smyslu, že využívá stejné zvyklosti, nástroje i prostředky jako obsah generovaný 

běžnými uživateli platformy.111 Firmy si musí pamatovat, že se jejich fotografie 

objevují mezi obsahem běžných uživatelů a musí tedy vymýšlet nové způsoby, aby 

jejich fotografie vynikly a zároveň se vyhnuly tzv. „reklamní slepotě“, kdy je běžnou 

uživatelskou praxí veškeré reklamy na sociálních sítích a internetu ignorovat.112 

Přidáním vtipné, neuhlazené či osobní fotografie může značka vyniknout a umožnit 

uživatelům, aby se s ní spojili na lidské úrovni. Příkladem takové fotografie může být 

ukázka ze zákulisí či profil zaměstnance. Aspekty a symboly, které firmy o sobě 

záměrně prezentují na sociálních sítích, jsou vybírány a cíleny tak, aby se dosáhlo 
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požadované interpretace. Značky však musí zůstat věrné své identitě a myšlenkám, na 

kterých byly založeny. To usnadní tvorbu firemního obsahu a zároveň to povede 

ke vzniku konzistentní značky, kterou si budou spotřebitelé pamatovat.  

 

3.  Komunikace  firem  na  Instagramu  
 
V této části budou popsány konkrétní nástroje a funkce Instagramu, které může 

firma ve své komunikaci využít. 

3.1   Firemní  profil  
 
 Ačkoliv mohou firmy využívat běžný uživatelský profil a mnoho z nich této 

možnosti využívá, existuje zde možnost propojit Instagram s již existující firemní 

stránkou na Facebooku. Tímto spojením vzniká na Instagramu firemní profil, který se 

od toho uživatelského na první pohled příliš neliší, odemyká však přístup k analytickým 

nástrojům a širším možnostem propagace obsahu v této aplikaci.113 Ačkoliv se jedná 

o jednu z novějších aktualizací, počet firemních profilů již celosvětově přesáhl 

8 milionů.114 

Stejně jako u běžného profilu se na levé straně nachází profilová fotografie. Tou 

může být logo značky, symbol či vybraná fotografie, která firmu vhodně reprezentuje. 

Její výběr by měl vždy podporovat hodnoty, misi i vizi firmy. Přezdívka na Instagramu 

by měla obsahovat jméno firmy a měla by být stejná na všech sociálních sítích. Jméno 

je jedním z nejdůležitějších prvků, neboť by podle něho měla být firma snadno 

dohledatelná. V popisku profilu se objevují základní informace o značce, firemní 

hashtag, slogan, vize či aktuální informace. Firemní profil vyniká přítomností adresy, 

rozdělením podle odvětví a také samostatným tlačítkem pro kontakt, který slouží 

k rychlé komunikaci se zákazníkem. Na výběr je telefon, zpráva či email.115 Nedílnou 

součástí je také odkaz na oficiální web, neboť je možné, že uživatel nemusí vědět, kde 

firmu mimo Instagram hledat. Jedná se o další možný způsob, jak přitáhnout více 

uživatelů na web. 

                                                
113 Coming Soon: New Instagram Business Tools. Instagram.com [online]. 2016 [cit. 2017-03-26]. 
Dostupné z: <http://blog.business.instagram.com/post/145212269021/new-business-tools> 
114 Welcoming 1 Million Advertisers. In: Instagram.com [online]. 2017 [cit. 2017-03-30]. Dostupné z: 
<https://business.instagram.com/blog/welcoming-1-million-advertisers/> 
115 Coming Soon: New Instagram Business Tools. Instagram.com [online]. 2016 [cit. 2017-03-26]. 
Dostupné z: <http://blog.business.instagram.com/post/145212269021/new-business-tools> 
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Obrázek č. 11: Ukázka firemního profilu na Instagramu116 (screenshot) 

 

 
 

3.2   Tvorba  obsahu  
 
 Obsah na sociální síti může vznikat hned několika způsoby. Nejčastěji si firmy 

fotografie či videa vytváří samy. Zároveň využívají již existující oficiální vizuály, které 

byly vytvořeny pro jiné reklamní účely. Na tvorbu obsahu je také možné si najmout 

externího fotografa, obsahového manažera či agenturu, která bude celou strategii 

a obsah na Instagramu produkovat. V případě větších globálních značek je běžné také 

přebírání obsahu z jedné země do druhé. Je důležité však nezapomenout na to, že správa 

instagramového profilu vyžaduje vlastní přístup. Většina firem tak tvoří fotografie 

zvlášť pro tuto sociální síť, neboť si je vědoma odlišností a trendů, které zde fungují. 

Existují dva primární přístupy ke vnímání obsahu. Kvalita a vizuální styl každé 

fotografie může být posuzován individuálně nebo jako součást celého profilu. Zatímco 

některé účty si zakládají na rozmanitosti obsahu, další preferují stylizaci účtu do 

konkrétních barevných či tematických schémat. V tomto případě se doporučuje, aby byl 

                                                
116 Skoda CR. In: Instagram [online]. [cit. 2017-05-05]. Dostupné z: 
<https://www.instagram.com/skodacr/> 
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výběr barev či témat konzistentní a souvisel s běžnou komunikací značky.117 Video 

příspěvek může být v délce až 1 minuty. 

Instagram je primárně o vizuálním obsahu a kvalita fotografií je hlavním 

faktorem, který určuje úspěch v této aplikaci. Je to ale popisek, co propůjčuje tomuto 

obrazu hlas. Může vysvětlovat či doplňovat obsah fotografie, vyzývat fanoušky k nějaké 

aktivitě či obohacovat příspěvek o něco, co napomůže jeho popularitě.118 Zatímco 

některé fotografie nemusí být doplněny žádným textem, další bez něho nemohou být 

správně pochopeny. Správný text dodá kontext, podpoří osobnost značky, pobaví 

publikum či přiměje fanoušky k akci. Může také přispět k tomu, aby se účet stal více 

osobním. Popisky mohou mít až 2 200 znaků a 30 hashtagů. Povolené jsou i emoji. 

 

3.3   Uživatelsky  vytvářený  obsah  
 
 
 Velmi oblíbený je obsah generovaný samotnými uživateli (angl. user generated 

content, UGC). Jedná se o fotografie, které sdílel uživatel na svém osobním profilu či 

vznikly během soutěží nebo firemních recenzí.119 Více než 51 % Američanů věří 

uživatelskému obsahu více než informacím, které jsou uvedeny na oficiální stránce 

firmy. Říkají, že UGC může ovlivnit, které produkty nakoupí a od koho. Zároveň přes 

43 % lidí říká, že pravděpodobnost nákupu se zvyšuje, pokud se o produktu dozvěděli 

na sociální síti od někoho ze svých přátel či známých.120 Většina uživatelů tento obsah 

tvoří bez jakékoliv snahy ze strany firmy. Prostřednictvím UGC umožňuje firma svému 

fanouškovi či zákazníkovi, aby vyprávěl opravdové příběhy o značce.121 Ty často mezi 

materiálem, který tvoří sama firma, chybí. Jedná se tedy o pocit autenticity, který je 

v marketingu velmi důležitý, neboť lidé osobnímu doporučení věří více než 

                                                
117 MILES, Jason G. Instagram Power: Build Your Brand and Reach More Customers with the Power of 
Pictures. McGraw-Hill Education, 2014, str. 108. 
118 KOLOWICH, Lindsay. How to Write Good Instagram Captions: 8 Tips for Perfecting Your Copy. In: 
Hubspot.com [online]. 2016 [cit. 2017-04-16]. Dostupné z: <https://blog.hubspot.com/marketing/write-
good-instagram-caption - sm.0001g22xu02lqdeyy6x2f1h9cv06c> 
119 PETERS, Brian. How to Utilize User Generated Content in Your Marketing Strategy. 
In: Bufferapp.com [online]. 2017 [cit. 2017-03-25]. Dostupné z: <https://blog.bufferapp.com/user-
generated-content> 
120 SHRIVASTAVA, Tripti. For These Brands, UGC Only Drives 4% Higher Engagement on Instagram. 
In: Simplymeasured.com [online]. 2016 [cit. 2017-03-25]. Dostupné z: 
<http://simplymeasured.com/blog/for-these-brands-ugc-only-drives-4-higher-engagement-on-instagram/ - 
sm.00m5vnwk11pyczq104k2fyhpgn7i9> 
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komerčnímu sdělení. Mimo jiné firma získává obsah, který je pro ni vytvářen zdarma 

nebo pouze za zmínku na firemním profilu, produkt či jinou menší odměnu. Jedná se o 

vhodné řešení        i pro malé firmy s omezeným rozpočtem či pro firmy, které potřebují 

fotografie z mnoha lokací.122 

Existují dvě hlavní metody, jak tento druh obsahu získat. Prvním způsobem je 

firmou generovaný a propagovaný hashtag, který slouží k tomu, aby uživatelé věděli, 

jak svůj obsah označit a zároveň k tomu, aby značka získala vlastní komunikační 

kanál.123 Druhým způsobem jsou soutěže. Lidé rádi sdílejí svůj vlastní obsah, ale jsou 

ještě raději, pokud jsou za něj odměněni. Stejně jako u firemního hashtagu uživatelé 

nahrávají fotografie pod specifickým hashtagem, který vytvořila firma. Často se soutěž 

skládá z několika kroků. Uživatel musí začít sledovat účet firmy, nasdílet fotografii pod 

soutěžním hashtagem a dále označit do komentářů několik svých přátel. Vítězí předem 

určený počet uživatelů.124 Za pomoci těchto aktivit se také účinně šíří povědomí 

o značce, neboť uživatelé své fotky označují. Ty se poté objevují na jejich profilu a jsou 

viditelné followerům. 

Pokud se obsah získává za pomoci těchto aktivit, často se očekává, že uživatel 

s využitím fotky ze strany firmy souhlasí. Běžně je však pravidlem, že se firma 

uživatele zeptá, zda může jeho fotografii použít a využívá ji až po tomto schválení. 

Povolení je třeba, pokud chce firma fotografii nasdílet na svých sociálních sítích, 

webové stránce či použít v jakékoliv jiné marketingové aktivitě. Ačkoliv většina 

uživatelů firemní hashtag používá, protože se chce objevit na stránce své oblíbené 

značky a cítí se potěšena, pokud se tak stane, přesto je třeba získat přímé vyjádření. Je 

nepsaným pravidlem, že v každém případě je u fotografie uvedeno jméno jejího 

autora.125 

 

                                                                                                                                          
121 PETERS, Brian. How to Utilize User Generated Content in Your Marketing Strategy. 
In: Bufferapp.com [online]. 2017 [cit. 2017-03-25]. Dostupné z: <https://blog.bufferapp.com/user-
generated-content> 
122 UGC: Why You Have to Ask for Permission. In: Capture.com [online]. 2016 [cit. 2017-03-25]. 
Dostupné z: <https://blog.capture.com/ugc-why-you-have-to-ask-for-permission-b3be4d36155c - 
.dm4uv294u> 
123 PETERS, Brian. How to Utilize User Generated Content in Your Marketing Strategy. 
In: Bufferapp.com [online]. 2017 [cit. 2017-03-25]. Dostupné z: <https://blog.bufferapp.com/user-
generated-content> 
124 Tamtéž 
125 UGC: Why You Have to Ask for Permission. In: Capture.com [online]. 2016 [cit. 2017-03-25]. 
Dostupné z: <https://blog.capture.com/ugc-why-you-have-to-ask-for-permission-b3be4d36155c - 
.dm4uv294u> 
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3.4   Hashtagy  
 

 Hashtagy jsou důležitou součástí firemní praxe na Instagramu, neboť jejich 

správné využití může napomoci k tomu, aby se fotografie dostala k více uživatelům 

nebo prostřednictvím konkrétního zaměření k té správné cílové skupině. Značky by 

však měly být na rozdíl od běžných uživatelů opatrné a vyvarovat se hashtagů, které se 

značkou ani obsahem komunikované zprávy nijak nesouvisí. Pravidlem je využívat 

pouze ty hashtagy, které jsou relevantní firmě, oboru nebo cílové skupině.126 Velký 

počet hashtagů také může působit nevěrohodně. Nejčastěji jsou hashtagy psané 

lokálním jazykem, ačkoliv angličtina se může využívat při snaze zacílit na mezinárodní 

uživatele. Jako hashtag je možné využívat i emoji nebo slova obsahující interpunkci, 

která jsou specifická pro určitý jazyk (#soutez i #soutěž). Maximální povolený počet 

hashtagů u příspěvku je 30.127 

Každá firma by se měla snažit motivovat své fanoušky k tomu, aby sdíleli 

fotografie s oblíbenými produkty (výše zmíněné UGC). Hlavní metodou je propagace 

vlastního hashtagu, který se skládá ze jména značky, sloganu, jména produktu či názvu 

právě probíhající soutěže. Tento firemní hashtag by měl být unikátní, nezaměnitelný 

a snadno zapamatovatelný. Příkladem může být značka batohů Herschel Supply Co., 

která využívá hned několik firemních hashtagů včetně #herschelsupply a #welltravelled. 

Druhý zmíněný byl vytvořen za účelem soutěže a cílem bylo motivovat uživatele, aby 

sdíleli své fotografie z cest s produkty firmy Herschel.128 V tuto chvíli je takto 

na Instagramu označeno téměř 2 miliony fotografií129 a jedná se tak o jeden 

z nejpopulárnějších hashtagů zaměřených na cestování. Příkladem z českého prostředí 

může být módní společnost ZOOT a její hashtagy #zoot_cz a #zezivotazootu. Pod 

druhým zmíněným se objevují příběhy zaměstnanců a fotografie ze zákulisí. Firemní 

hashtag tak může být vytvořen nejen pro účely specifické kampaně, ale i na ukázku 

firemní kultury, produktů či služeb. Při soutěži napomáhá zvyšovat účast a také 

                                                
126 AYNSLEY, Michael. The Complete Instagram Hashtag Guide for Business. In: Hootsuite.com 
[online]. 2016 [cit. 2017-03-24]. Dostupné z: <https://blog.hootsuite.com/instagram-hashtags/ - 
shoulduse> 
127 How do I use hashtags? In: Instagram.com [online]. [cit. 2017-04-11]. Dostupné z: 
<https://help.instagram.com/351460621611097> 
128 AYNSLEY, Michael. The Complete Instagram Hashtag Guide for Business. In: Hootsuite.com 
[online]. 2016 [cit. 2017-03-24]. Dostupné z: <https://blog.hootsuite.com/instagram-hashtags/ - 
shoulduse> 
129 Instagram.com. #welltravelled [online]. [cit. 2017-03-24]. Dostupné z: 
<https://www.instagram.com/explore/tags/welltravelled/> 
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organizuje soutěžní příspěvky na jednom místě.130 Své zákazníky se firma snažila 

zapojit i do kampaně #zazitveci, během které je žádala, aby sdíleli příběhy, které se 

zakoupenými věcmi zažili.131 Vždy je třeba si uvědomit, že hashtag musí být jedinečný, 

aby se nestalo, že se soutěžní příspěvky ztratí v nerelevantním obsahu, který se soutěží 

nijak nesouvisí.  

 
Obrázek č. 12: Hashtag #zezivotazootu na Instagramu132 (screenshot) 

 

 
 

                                                
130 AYNSLEY, Michael. The Complete Instagram Hashtag Guide for Business. In: Hootsuite.com 
[online]. 2016 [cit. 2017-03-24]. Dostupné z: <https://blog.hootsuite.com/instagram-hashtags/ - 
shoulduse> 
131 Instagram.com. Zoot_cz [online]. [cit. 2017-03-24]. Dostupné z: 
<https://www.instagram.com/zoot_cz/?hl=cs> 
132 Instagram.com. #zezivotazootu [online]. [cit. 2017-03-24]. Dostupné z: 
<https://www.instagram.com/explore/tags/zezivotazootu/> 
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3.5   Spolupráce  s  influencery  
 

Výzkum neplacených příspěvků, které pocházely od více než 2 milionů 

influencerů, ukázal, že influenceři s méně než 1 000 followery dosahují 8 % 

engagementu, zatímco influenceři s počtem followerů mezi 1 000 a 10 000 dosahují 

engagementu ve výši 4 %.133 Čím větší počet followerů, tím více toto číslo klesá. Jako 

nejvýhodnější se ukazuje spolupráce s mikro-influencery.134 Jedná se o jednotlivce, kteří 

se specializují na určité téma, přičemž se může jednat o jejich profesní povolání či 

zálibu.135 Na rozdíl od celebrit, které mají statisíce i miliony fanoušků, jejich obsah 

působí více autenticky. I z tohoto důvodu je jejich komunita aktivnější a často 

i dosahuje většího engagementu.136 Tyto spolupráce mohou být založeny na propagaci 

značky či konkrétního produktu. Mohou být krátkodobé i dlouhodobé. Vždy je třeba si 

nejprve určit cíle této kolaborace a podmínky, které budou platné pro obě strany a které 

tuto spolupráci vymezí. Při výběru influencerů je u firem třeba dbát na to, aby se 

produkt hodil k zaměření i estetickému stylu vybraného instagramového účtu 

a vzájemná spolupráce mezi firmou a uživatelem tak působila autenticky.  

 Spolupráce s influencery může probíhat na bázi finanční odměny, barteru 

či kombinaci obou.137 Větší počet followerů znamená větší finanční požadavky. Místo 

jedné známé celebrity lze tedy se stejným rozpočtem zasáhnout desítky menších mikro-

influencerů. V zahraničí existují agentury, které se zabývají influencer marketingem 

na sociálních sítích a jejichž cílem je zprostředkovat a usnadnit spolupráci mezi firmou 

a influencerem. V České republice se tomuto tématu aktivně věnuje pouze platforma 

Bsnap, spadající pod agenturu Bubble. Jakub Mařík, který má tuto platformu na starosti, 

říká: “Pracuji pro značky, které důvěřují mně, mé znalosti trhu a využívají moje vztahy   

s konkrétními lidmi, influencery, mé schopnosti vztahy navázat a udržovat. Ono je to     

v podstatě podobné public relations. Jen si PR dříve budovalo vztahy s novináři. Dnes si 

budujeme vztahy s lidmi, kteří jsou vydavatelství v jedné osobě“.138 Poukazuje také 

                                                
133 CHEN, Yuyu. The rise of ‘micro-influencers’ on Instagram. In: Digiday.com [online]. 2016 [cit. 2017-
03-26]. Dostupné z: <https://digiday.com/marketing/micro-influencers/> 
134 Tamtéž 
135 BERNAZZANI, Sophia. Micro-Influencer Marketing: A Comprehensive Guide. In: Hubspot.com 
[online]. 2017 [cit. 2017-03-26]. Dostupné z: <https://blog.hubspot.com/marketing/micro-influencer-
marketing - sm.00m5vnwk11pyczq104k2fyhpgn7i9> 
136 Tamtéž 
137 V českém prostředí převažuje odměna formou barteru. 
138 KRUPKOVA, Karolina. Influenceři aneb Jak vznikají internetové hvězdy. In: Lidovky.cz [online]. 
2017 [cit. 2017-03-26]. Dostupné z: <http://ceskapozice.lidovky.cz/influenceri-aneb-jak-vznikaji-
internetove-hvezdy-fv0-/tema.aspx?c=A170113_100729_pozice-tema_houd> 
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na to, že si ve své pracovní pozici musí udržovat přehled o tom, kdo na internetu vytváří 

jaký obsah a zároveň bedlivě sledovat trendy, neboť další vývoj influencer marketingu 

bude určen vznikem nových sociálních sítí a novými technologickými možnostmi.139  

V České republice firmy nejčastěji spolupracují s osobnostmi, které se aktivně 

starají o své soukromé instagramové účty, na nichž akumulují větší komunitu fanoušků. 

Často se přirozeně jedná o jedince, kteří se aktivně věnují internetové tvorbě (youtubeři, 

blogeři či instagrameři) a mají tak předpoklady k tomu, aby je sledoval větší počet 

fanoušků. Patří sem ale také umělci, modelky, sportovci či další veřejně známé 

osobnosti. 

 

Obrázek č. 13: Profil skateboardisty Maxima Habance140 a módní redaktorky 

Moniky Koblížkové141 (screenshot) 

 

 

                                                
139 KRUPKOVA, Karolina. Influenceři aneb Jak vznikají internetové hvězdy. In: Lidovky.cz [online]. 
2017 [cit. 2017-03-26]. Dostupné z: <http://ceskapozice.lidovky.cz/influenceri-aneb-jak-vznikaji-
internetove-hvezdy-fv0-/tema.aspx?c=A170113_100729_pozice-tema_houd> 
140 Instagram.com. Maxim Habanec [online]. [cit. 2017-03-24]. Dostupné z: 
<https://www.instagram.com/maximhabanec/> 
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3.6   Instagram  Stories  
 

 Instagram Stories je jednou z dalších možností, jak sdílet na Instagramu obsah. 

Na rozdíl od běžných příspěvků, které jsou na Instagramu sdíleny a zůstávají trvale 

přístupné na uživatelském profilu, tyto příběhy po 24 hodinách mizí. Tato funkce byla 

představena v srpnu roku 2016 a vzbudila mnoho rozruchu, neboť se jednalo o téměř 

totožnou kopii konkurenční aplikace Snapchat.  

Pokud je kolem profilové fotografie uživatele barevný kruh, znamená to, že 

v posledních 24 hodinách nahrál příběh. Uživatelé s aktivním příběhem se také 

zobrazují v horní části hlavního feedu. Přístupné jsou skrze kliknutí na profilovou fotku 

nebo panel na hlavní stránce.142 Příběhy lze různým způsobem modifikovat. K dispozici 

je 6 filtrů, emoji či kreslení přímo do obrázku a videa. Nově lze také uvádět geolokační 

údaje či tagovat ostatní uživatele.143 V tuto chvíli není možné si prohlížet příběhy 

na webovém rozhraní. Na rozdíl od běžných příspěvků na Instagramu se na tento typ 

obsahu nedá reagovat. Autorovi je však možné zaslat přímou zprávu. Všechny příběhy 

jsou seřazeny chronologicky od nejstarších po nejnovější. V případě, že se k příběhu 

vracíme během dne, vždy se automaticky zobrazuje pouze ta část, kterou jsme ještě 

neviděli. 

Jedná se o vhodný způsob, jak může uživatel sdílet střípky ze svého dne 

či zákulisí, ale zároveň nechce, aby se mu tento obsah zobrazoval a zůstával na hlavním 

profilu. Tato funkce tedy může být vnímána jako nástěnka, kam se odkládá obsah, který 

se nehodí sdílet na primární profil, ale přesto ho chceme svým followerům ukázat. 

V případě firem se také jedná o vhodný způsob, jak komunikovat novinky, upozorňovat 

na nový obsah na webových stránkách, sdílet momenty ze života zaměstnanců 

či nabízet pohled do zákulisí.  

 

 

 

 

                                                                                                                                          
141 Instagram.com. Monika Koblizkova [online]. [cit. 2017-03-24]. Dostupné z: 
<https://www.instagram.com/monikakoblizkova/> 
142 Introducing Instagram stories. In: Instagram.com [online]. 2016 [cit. 2017-03-24]. Dostupné z: 
<http://blog.instagram.com/post/148348940287/160802-stories> 
143 Introducing Instagram stories. In: Instagram.com [online]. 2016 [cit. 2017-03-24]. Dostupné z: 
<http://blog.instagram.com/post/148348940287/160802-stories> 
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3.7   Live  Video  
 

Ačkoliv se nejedná o novou technologii a platformy Ustream a Livestream 

existovaly již v roce 2007, až ve spojení se sociálními sítěmi se stal živý přenos 

(livestreaming) snadno použitelným a dostupným. Ačkoliv vzniklo v posledních pěti 

letech mnoho aplikací (Periscope, Meerkat), které se snažily o jeho popularizaci, 

opravdový úspěch přišel až s integrací do facebookového rozhraní. Do poloviny roku 

2016 umožnily všechny přední sociální sítě a platformy svým uživatelům nahrávat živě, 

Instagram s touto funkcí přišel až závěrem roku.144 Tyto přímé přenosy se objevují na 

stejném místě jako Stories, přičemž všichni fanoušci jsou na začátek záznamu 

upozorněni notifikací v aplikaci. Ikona se liší pouze označením “LIVE”. Na rozdíl 

od běžných příběhů je možné livestreaming komentovat a udělovat likes, které se 

zobrazují ve formě létajících ikon ve tvaru srdce. Po skončení přímého přenosu celý 

záznam mizí, ačkoliv v březnu 2017 byla přidána možnost celý záznam uložit do 

mobilního telefonu.145 Tato funkce je přínosná především pro přímý přenos z událostí, 

workshopů či dalších eventů.  

 

3.8   Placená  reklama  

Komunita na Instagramu se shromažďuje kolem zálib. Lidé sem přichází 

sledovat své zájmy, a to včetně komerčních značek, se kterými souvisí.146 Ačkoliv byla 

aplikace Instagram spuštěna již v roce 2010, možnost placených reklam byla umožněna 

až v roce 2015, tedy téměř tři roky po jeho akvizici sociální sítí Facebook. Tento nový 

druh monetizace byl očekávaný, neboť Facebook pouze využil své zkušenosti aplikoval 

je na další publikum.147 V tuto chvíli je na Instagramu více než 1 milion aktivních 

inzerentů měsíčně, zatímco v minulém roce jich bylo pouze 200 tisíc.148 

                                                
144 WADHWA, Tarun. 2016 Is The Year Live Streaming Came Of Age. In: Huffingtonpost.com [online]. 
2016 [cit. 2017-03-25]. Dostupné z: <http://www.huffingtonpost.com/tarun-wadhwa/2016-is-the-year-
live-str_b_13629372.html> 
145 <New:Save Your Live Video to Your Phone [online]. In: Instagram.com. 2017 [cit. 2017-03-24]. 
Dostupné z: <http://blog.instagram.com/post/158630440252/170320-savelive> 
146 Welcoming 1 Million Advertisers. In: Instagram.com [online]. 2017 [cit. 2017-03-30]. Dostupné z: 
<https://business.instagram.com/blog/welcoming-1-million-advertisers/> 
147 CONSTINE, Josh. Instagram Ads Go Global, Including New 30-Second Commercials. In: 
Techcrunch.com [online]. 2015 [cit. 2017-03-30]. Dostupné z: <https://techcrunch.com/2015/09/08/all-
grown-up-and-ready-to-make-money/> 
148 Welcoming 1 Million Advertisers. In: Instagram.com [online]. 2017 [cit. 2017-03-30]. Dostupné z: 
<https://business.instagram.com/blog/welcoming-1-million-advertisers/> 
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V České republice odstartovaly 30. září 2015 a nabízely jednoduchou správu, 

cílení publik podle zájmů či různé typy reklamy v závislosti na cílech (návštěva webové 

stránky, instalace aplikace, zhlédnutí videa).149 Placená reklama se zobrazuje mezi 

běžnými uživatelskými příspěvky, avšak je označena jako sponzorovaný příspěvek. 

Existují tři hlavní typy, přičemž je možné využívat horizontální, vertikální i klasický 

čtvercový rozměr obrazu. Nejjednodušším způsobem je sponzorovaná reklama 

ve formátu fotografie (photo ad) či videa (video ad). To může být v délce až 60 vteřin. 

Další možností je tzv. karuselová reklama (carousel ad), kdy v jednom příspěvku je 

možné sdílet až 10 médií. Může se jednat o kombinaci fotografií a videa. Takový 

příspěvek je označen modrými tečkami ve své dolní části. Ty uživateli napovídají, že je 

možné mezi kartami přejíždět a existuje zde další obsah. Minimální počet karet 

v karuselové reklamě jsou dvě, přičemž jsou dynamicky řazeny podle výkonnosti. Ty 

nejúspěšnější se zobrazí na začátku.150  

Promovat příspěvky je možné přímo v aplikaci či za pomoci jednoho z nástrojů: 

reklamní platformy Ad Manager, Facebook Power Editor či Ads API. Výhodné je také 

propojení Instagramu s Facebookem, které usnadňuje práci a je efektivní, neboť 

Instagram přizpůsobuje své reklamy i podle informací, které jsou o uživateli dostupné 

na sociální síti Facebook (mateřská společnost) a webových stránkách či aplikacích 

třetích stran. Tento sběr dat například způsobuje, že se nám na Instagramu zobrazuje 

reklama na produkty firmy, kterou sledujeme na Facebooku či jsme někdy v minulosti 

navštívili její webovou stránku.151 Instagram využívá stejné metriky jako Facebook. 

Proto je možné cílit na publikum s větší pravděpodobností konverze na obou 

platformách. 

 Mimo jiné je již možné sponzorovat příspěvky i ve funkci Instagram Stories, 

které mají oproti běžné reklamě na Instagramu výhodu v tom, že se zobrazují mezi 

jednotlivými příběhy při jejich přehrávání, a to automaticky včetně zvukové stopy. 

U běžných sponzorovaných příspěvků je audio ztišeno. Uživatel musí sám zvuk 

zapnout.  

  

                                                
149 PODOLINSKY, Peter. Do Česka přichází Instagram Ads. Jste na ně připraveni? [online]. In: 
Newsfeed.cz. 2015 [cit. 2017-03-30]. Dostupné z: <http://newsfeed.cz/do-ceska-prichazi-instagram-ads-
jste-na-ne-pripraveni/> 
150 HUSKOVA, Lucie. Instagram zavádí více fotek v příspěvku a více částí v carousel reklamách [online]. 
In: Newsfeed.cz. 2017 [cit. 2017-03-31]. Dostupné z: <http://newsfeed.cz/instagram-zavadi-vice-fotek-v-
prispevku-a-vice-casti-v-carousel-reklamach/> 
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Obrázek č. 14: Placená reklama na Instagramu (screenshot) 

 

 

3.9   Nástroje  třetích  stran  
 

S ohledem na velké množství uživatelů a funkcí, které Instagram nabízí, se 

objevilo mnoho nových řešení, které tyto stávající možnosti ještě rozšiřují a jsou 

dostupné jak běžným uživatelům, tak i firmám. Konečný výběr nástrojů, které uživatel 

či firma využívá, závisí především na finančních možnostech, velikosti účtu a osobních 

preferencích. Primárně se jedná o aplikace, které se zaměřují na editaci fotografií. Mezi 

ty dlouhodobě nejoblíbenější patří sada filtrů od VSCOcam, Snapseed, Photoshop, 

Camera+ a Afterlight.152 Samotný Instagram přišel s dvěma aplikacemi, které nabízí 

novou formu obsahu. Jedná se o zrychlené video Hyperlapse a Boomerang, který 

pomáhá s tvorbou minivideí. Ta jsou složena z několika souvislých sekvencí 

fotografií.153 Výhodou je snadné sdílení přímo do Instagramu, což u ostatních aplikací 

                                                                                                                                          
151 How does Instagram decide which ads to show me? In: Instagram.com [online]. [cit. 2017-03-30]. 
Dostupné z: <https://help.instagram.com/173081309564229> 
152 RIVAS, Rodrigo. Five essential photo editing apps for iOS. In: Instagramers.com [online]. 2014 [cit. 
2017-03-25]. Dostupné z: <http://instagramers.com/destacados/five-essential-photo-editing-apps-for-ios/> 
153 Introducing Boomerang from Instagram. In: Instagram.com [online]. 2015 [cit. 2017-03-25]. Dostupné 
z: <http://blog.instagram.com/post/131684343987/boomerang-from-instagram> 
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třetích stran není možné. Firmy využívají také aplikace, které snadno vytváří grafické 

obrazy, citáty či infografiky.  

 

Do další skupiny patří nástroje, které mohou pomoci s analytikou (Iconosquare), 

přípravou příspěvků (Later) či vyděláváním peněz skrze provizi (LiketoKnow.it).154 

Velká změna proběhla v červnu 2016, kdy Instagram pozměnil podmínky a práva k 

fotografiím, které některé třetí strany využívaly.155 Hlavní změnou bylo uzavření 

veřejné API, na jejímž využívání byly tyto aplikace založeny. Mnoho z nich bylo 

donuceno ukončit svoji činnost nebo ji alespoň modifikovat tak, aby splňovala nové 

podmínky Instagramu. Seznam oficiálních partnerů je uveden na oficiální stránce. 

V březnu 2017 se jednalo o 58 firem, které je možné zařadit do třech kategorií: reklama, 

správa komunity a obsahový marketing. Partneři nabízí větším i menším firmám pomoc 

se zmíněnými kategoriemi, a tedy i jejich růstem na Instagramu.156 Často se jedná 

o technologická a softwarová řešení. Existuje také mnoho řešení, která se zabývají 

analytikou příspěvků či hashtagů. Ta se hodí především pro větší firmy, kterým nestačí 

základní analytické údaje od Instagramu. 

 

3.10   Analytické  nástroje  
 
 

Analytické nástroje Instagram Insights poskytují firmám užitečné informace 

o tom, kdo jejich účet sleduje a jaký obsah nejlépe funguje. Pokud známe chování 

a demografické údaje o našem publiku, můžeme lépe vytvářet relevantní a dobře 

načasovaný obsah, neboť Insights dodávají informace i o tom, kdy se naše publikum 

k aplikaci nejčastěji připojuje. Je také možné zobrazit konkrétní příspěvky a získat 

informace o jejich engagementu. V tuto chvíli neexistují analytické nástroje pro Live 

Stories, ale pouze pro běžné příspěvky a Stories.157  

 

                                                
154 LOREN, Taylor. 13 Awesome Apps for Marketing Your Business on Instagram. In: Later.com 
[online]. 2016 [cit. 2017-03-25]. Dostupné z: <https://later.com/blog/13-apps-for-marketing-your-
business-on-instagram/> 
155 Instagram Platform Update [online]. In: Instagram.com. 2016 [cit. 2017-03-25]. Dostupné z: 
<http://developers.instagram.com/post/133424514006/instagram-platform-update> 
156 Instagram Partners: Helping Businesses Grow. In: Instagram.com [online]. 2016 [cit. 2017-03-25]. 
Dostupné z: <https://business.instagram.com/blog/helping-businesses-grow?locale=cs_CZ> 
157 Which insights can I view on Instagram? In: Facebook.com [online]. [cit. 2017-03-26]. Dostupné z: 
<https://www.facebook.com/business/help/788388387972460> 
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Instagram Insights konkrétně obsahují158: 

 

3   Imprese (impressions): celkový počet zhlédnutí příspěvku, počítají se i opakované 

návštěvy 

4   Dosah (reach): celkový počet unikátních zhlédnutí, každý uživatel se počítá pouze 

jednou 

5   Kliknutí na webovou stránku (website clicks): celkový počet uživatelů, kteří využili 

webový odkaz na firemním profilu 

6   Aktivita followerů (follower activity): průměrný čas, který fanoušek stráví na 

Instagramu během typického dne 

7   Zhlédnutí videa (video views): celkový počet zhlédnutí videa (musí překročit 3 

vteřiny) 

8   Uložení (saves): počet uživatelů, kteří si příspěvek uložili 

 

Instagram Insights pro Stories fungují pouze během 24 hodin po sdílení příběhu 

a poté mizí. Kromě výše zmíněných údajů obsahují také analytiku reakcí (počet zpráv 

zaslaných skrze tlačítko v příběhu) a exitů (počet uživatelů, kteří příběh přeskočili či se 

vrátili zpět do svého profilu). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
158 Which insights can I view on Instagram? In: Facebook.com [online]. [cit. 2017-03-26]. Dostupné z: 
<https://www.facebook.com/business/help/788388387972460> 
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4.  Kvalitativní  výzkum  
 

 Po nástinu hlavních teoretických konceptů a konkrétních nástrojů strategické 

komunikace na Instagramu následuje vlastní analýza, založená na kvalitativních 

rozhovorech. Po metodologickém ukotvení se dostaneme ke konkrétním otázkám, které 

jsem jako výzkumník položila, a také k interpretaci výsledků, které z tohoto výzkumu 

vzešly. 

 

4.1   Metodologická  východiska  
 
 

V souladu s teoretickými východisky, nastíněnými v předchozí části práce, bylo 

účelem výzkumu popsat strategickou komunikaci na českém Instagramu z pohledu 

značky a zjistit konkrétní metody a techniky, které jsou k tomu využívány. Důraz byl 

kladen na pochopení práce stratégů a kurátorů, kteří tyto účty spravují a zároveň i  

na identifikaci možných rozdílů, které existují mezi různými odvětvími, které se na této 

sociální síti prezentují. Celý kvalitativní výzkum je založen na hlavní výzkumné otázce: 

jakým způsobem se tvoří strategická komunikace značky na českém Instagramu a jak 

pracují její kurátoři.  

Pro svůj výzkum jsem zvolila metodu kvalitativní analýzy, která je na rozdíl  

od kvantitativní metody vhodná pro hloubkové zkoumání. Dle Hendla je cílem 

kvalitativního výzkumu “získat integrovaný pohled na předmět studie, na jeho 

kontextovou logiku, na explicitní i implicitní pravidla, která fungují v dané oblasti”.159 

Téma a základní výzkumné otázky jsou určeny vždy na začátku výzkumu. Jedná se však 

o pružný typ výzkumu, neboť výzkumné otázky je možné modifikovat nebo doplňovat  

v průběhu výzkumu, během sběru a analýzy dat. Součástí je také vyhledávání a analýza 

všech dat, které by mohly přispět k osvětlení výzkumných otázek.160 

Před začátkem výzkumu bylo nutné popřemýšlet nad tím, jaké otázky je nutné 

respondentům položit, abychom získali všechny relevantní informace, potřebné k tomu, 

abychom zodpověděli výzkumné otázky. Bylo nezbytné se také rozhodnout, zda si 

otázky striktně seřadíme či zda dáme přednost volnější struktuře, která umožní větší 

                                                
159 HENDL, Jan. Kvalitativní výzkum: základní metody a aplikace. Praha: Portál, 2005. ISBN 
8073670402, str. 51 
160 HENDL, Jan. Kvalitativní výzkum: základní metody a aplikace. Praha: Portál, 2005, str. 50. 
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svobodu a připraví prostor pro nové ideje, ke kterým nás může respondent skrze své 

odpovědi přivést a jež mohou vhodně doplňovat výzkum. Rozhovor za pomoci návodu 

umožňuje, aby se dostalo na všechna zajímavá témata, ale zároveň zůstává možnost 

formulovat otázky podle situace. Přestože umožňuje dotazovanému uplatnit vlastní 

perspektivy a zkušenosti, ulehčuje zároveň srovnání mezi větším počtem rozhovorů.161 

 

Sestavila jsem seznam otázek, na které jsem chtěla od respondentů získat během 

rozhovoru odpověď a který sloužil spíše jako flexibilní návod: 

 

1.   Proč je podle Vás komunikace na Instagramu důležitá? 

2.   Čím se liší od ostatních komunikačních kanálů? 

3.   Jaký důraz je kladen na Instagram v rámci celkové komunikační strategie? 

4.   Jaké jsou nevýhody komunikace na Instagramu? 

5.   Jaká je frekvence postování příspěvků? 

6.   Je vaše komunikace založená více na produktové fotografii či na emocích? 

7.   Odkud získáváte obsah na Instagram? 

8.   Využíváte možnosti uživatelsky generovaného obsahu? 

9.   Využíváte na Instagramu video? 

10.  Jaké příspěvky fungují na Vašem profilu nejlépe? 

11.  Využíváte možnosti nativních filtrů v aplikaci? 

12.  Jak tvoříte popisky k příspěvkům a jaká je jejich role? 

13.  Má Vaše firma firemní hashtag? 

14.  Kolik běžně sdílíte u příspěvku hashtagů a jak dochází k jejich výběru? 

15.  Má tento hashtag návaznost na jiné aktivity značky? 

16.  Spolupracujete s influencery? 

17.  Podle jakých kritérií si influencery ke spolupráci vybíráte? 

18.  Z jakých oborů pocházejí a jak taková spolupráce probíhá? 

19.  Kde vidíte největší přínos v této spolupráci? 

20.  Využíváte možnosti Instagram stories? 

21.  Jak se liší váš běžný obsah od toho na Stories? 

22.  Využíváte funkci livestreamingu? 

23.  Využíváte možnosti placené reklamy? 

                                                
161 HENDL, Jan. Kvalitativní výzkum: základní metody a aplikace. Praha: Portál, 2005, str. 174. 
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24.  Myslíte si, že je placená reklama na Instagramu účinná? 

25.  Kterou ze zmíněných strategií považujete za nejdůležitější pro úspěch                  

na Instagramu? 

26.  Jak vnímáte budoucnost Instagramu pro firemní komunikaci? 

 

Odpovědi na jednotlivé otázky, které byly položeny během kvalitativních 

rozhovorů, jsou seřazeny podle jednotlivých témat. Ta vznikla z otázek, které se 

vzájemně obsahově dotýkají a je tak vhodné, aby byly představeny společně.  

 

4.2   Vymezení  materiálu  a  metoda  sběru  dat  
 

Základním materiálem pro tento výzkum byly kvalitativní rozhovory 

s vybranými stratégy a kurátory, kteří se věnují správě sociálních sítí, v tomto případě 

primárně Instagramu, a mají na starosti jednu z větších českých značek. Úplný přepis 

rozhovorů je možné najít v sekci Přílohy.  

Výběr respondentů pro tento výzkum probíhal za pomoci účelového vzorkování, 

neboť vzhledem k typu a cíli výzkumu považuji tento způsob za nejvhodnější. 

Respondenti byli vybráni na základě přesvědčení, že jsou nositeli informací, které 

mohou napomoci zodpovědět výzkumnou otázku, přinést nová data a napomoci 

k celkovému pochopení tématu.162 Výběr vzorku byl také podmíněn kritériem, které 

jsem si předem určila. Tím bylo, že firemní účet sleduje na Instagramu více než 1 500 

followerů, abychom eliminovali minoritní a nedůležité projekty, které mají pouze malou 

vypovídající hodnotu. Ačkoliv se jedná o velmi aktuální téma, počet firem, které 

v České republice aktivně využívají všechny nástroje touto platformou nabízené a jejich 

účet se dá považovat za kvalitně a profesionálně vedený, není příliš rozsáhlý. Bylo tedy 

nutné vybrat takové respondenty, kteří mohou být z nějakého konkrétního důvodu 

příkladem pro ostatní nebo mohou přinést nové a zajímavé poznatky. Firmy a jejich 

zástupci byli záměrně vybráni tak, aby zastupovali různá odvětví. V případě, že nebylo 

možné sehnat zástupce značek, které byly původně navržené v tezi, našla jsem 

relevantní náhradu. Rozhovory byly vedeny od 16. března do 14. dubna 2017 během 

osobních setkání.  

                                                
162 HENDL, Jan. Kvalitativní výzkum: základní metody a aplikace. Praha: Portál, 2005, str. 154. 
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4.3   Metoda  analýzy  dat  
 
 Před každým rozhovorem jsem si o každé firmě a jejím zástupci nastudovala 

maximum informací, abych byla připravena aktivně reagovat na jeho odpovědi 

a rozvíjet diskuzi, pokud by to mohlo přispět ke zkvalitnění práce a získání většího 

množství informací. Všechny rozhovory probíhaly během osobního setkání. 

Respondentům byl věnován dostatečný prostor na promyšlení a zodpovězení otázek. 

Před samotným začátkem jsem je také ubezpečila, že mohou odmítnout odpovědět na 

otázku v případě, že by se jim zdála příliš citlivá, neboť by mohla prozradit obchodní 

tajemství či jiné neveřejné informace. S respondenty jsem mluvila jednotlivě a 

o samotě. Snažila jsem se konverzovat přirozeně a nenechat se ovlivnit zdánlivou 

podobností respondentů a analogiemi, které jsem v jejich odpovědích předpokládala. 

Průměrná délka rozhovoru byla 20 minut. Všechny rozhovory byly zaznamenány, 

posléze analyzovány za pomoci okruhů, které jsem si před samotným začátkem 

výzkumu stanovila a týkaly se výzkumné otázky. Interpretace dat je doplněna plnými 

citacemi částí rozhovorů. 

 

4.4   Etické  otázky  a  validita  výzkumu  

 
Všech pět respondentů bylo seznámeno se záměrem výzkumu a byli požádáni 

o souhlas s uveřejněním rozhovorů v této diplomové práci. Jediné údaje, které si nikdo 

z respondentů nepřál uveřejňovat, se týkaly finančních odměn pro influencery. Nejedná 

se však o téma, které je nutné pro zodpovězení výzkumné otázky, a proto bylo jejich 

přání vyhověno. Všichni respondenti byli pro účely práce získáni na základě osobního 

doporučení či přátelského vztahu s výzkumníkem. I z toho důvodu panovala během 

rozhovorů uvolněná atmosféra, neboť obě strany diskuze nad tímto tématem zajímala. 

Výsledky výzkumu však nemusí být zobecnitelné do jiného prostředí. Na druhou stranu 

jsme se v tomto výzkumu snažili získat popis případů tak, jak fungují v České republice.  

 

 



   

 

50 

  

4.5   Respondenti  

4.5.1   Queens  
 

Obchod Queens funguje již přes 13 let a jedná se o jednoho z největších českých 

prodejců „streetwear“ módy a obuvi. Firma vlastní tři kamenné pobočky (Praha, Brno, 

Ostrava) a internetový obchod na adrese www.queens.cz. Tento účet je zajímavý 

především z toho důvodu, že se jedná o internetový obchod, který sdružuje velkou 

komunitu fanoušků a také spolupracuje s větším množstvím významných influencerů, 

kteří pocházejí z různých odvětví. Jako příklad můžeme uvést fotografa Tomáše 

Třeštíka, internetovou celebritu Terezu Hodanovou, hudebníka Jakuba „Nobody“ 

Stracha či sportovce Maxima Habance. 

Ke dni 6.4.2017 bylo na účtu Queens sdíleno 3930 příspěvků, první se zde 

objevil dne 1. března 2013. K dnešnímu dni má účet Queens téměř 70 000 followerů. 

Obsah není na první pohled stylizován do jednotné vizuální podoby. V profilu se 

nachází krátký popisek a odkaz na blog. Obchod využívá firemní profil a je zařazen do 

kategorie „Clothing (Brand)“.  Za Queens hovořil specialista Radim Stezka, který má na 

starosti marketing a značky. Stará se však také o sociální sítě. 

 

Obrázek č. 15: Instagram @queens_cz163 (screenshot) 

 

 

                                                
163 Instagram.com. Queens_cz [online]. [cit. 2017-03-24]. Dostupné z: 
<https://www.instagram.com/queens_cz/> 
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4.5.2   Vyvolejto  
 

Jedná se o internetový obchod, který se zaměřuje na tisk fotografií  

v polaroidovém stylu. Nabízí však také fotoknihy, plakáty, magnety či designová alba. 

Firma funguje již od podzimu roku 2013. Tento účet je zajímavý především z toho 

důvodu, že se jedná o internetový obchod, který se zaměřuje na fotografické výrobky. 

Během svých marketingových aktivit navíc aktivně spolupracuje s českou 

instagramovou komunitou, pro kterou vymýšlí soutěže a různé další aktivity.  

Jako příklad lze uvést soutěž #nejfoto2016, do které uživatelé přihlašovali své 

nejoblíbenější fotografie předešlého roku. 

Ke dni 13.4.2017 bylo na účtu Vyvolejto sdíleno 379 příspěvků. Účet má více 

než 6 222 followerů. Na první pohled se snaží o stylizaci do minimalismu. Převažuje 

paleta světlých a pastelových barev. Většinou se jedná o čistě produktové fotografie, 

které jsou však velmi hravé. V profilu se nachází popisek, firemní hashtag a odkaz  

na webové stránky. Firma využívá běžného firemního účtu. Za Vyvolejto mluvila 

marketingová specialistka Jana Bakalářová, která má na starosti komunikaci  

na sociálních sítích. 

 

Obrázek č. 16: Instagram @vyvolejto164 (screenshot) 

 

 

                                                
164 Instagram.com. Vyvolejto [online]. [cit. 2017-03-24]. Dostupné z: 
<https://www.instagram.com/vyvolejto> 
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4.5.3   Bang  &  Olufsen  
 
 Dalším zkoumaným účtem bude profil dánské značky Bang & Olufsen, která se 

zaměřuje na spotřební elektroniku. Tento účet je přínosný především z toho důvodu, že 

české zastoupení v poslední době spolupracovalo s populárními osobnostmi české 

umělecké scény, které aktivně pracují se svojí komunitou. Jednalo se například  

o moderátora Leoše Mareše, umělce Pasta Onera, zpěváka Bena Cristovao či fotografa 

Tomáše Třeštíka. Bang & Olufsen v této práci také zastupuje luxusní produkt. 

 Ke dni 20.4.2017 se na tomto profilu nacházelo 119 příspěvků a sledovalo ho 

přes 1611 followerů. Ačkoliv není profil založen na jednotném vizuálním stylu, často 

využívá lifestylové a produktové fotografie. Jedná se o uživatelský účet. V profilu se 

nachází popisek a odkaz na český internetový obchod Beo Store. Za Bang & Olufsen 

hovořil Tomáš Hodboď, který se podílí na komunikační strategii a správě sociálních sítí 

této značky v České republice. 

 

Obrázek č. 17: Instagram @bangolufsencz165 (screenshot) 

 

 
 

 

                                                
165 Instagram.com. BangOlufsenCZ [online]. [cit. 2017-03-24]. Dostupné z: 
<https://www.instagram.com/bangolufsencz> 
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4.5.4   Zmrzlinář  
 

 Jedná se o kamenný obchod se zmrzlinou, který patří pod rodinnou firmu 2AD. 

Ačkoliv tato firma existuje již od roku 2008, pod novou značkou „Zmrzlinář“  

se profiluje až od otevření obchodu v únoru 2016. Do té doby bylo možné produkty 

2AD zakoupit především v Tuchlovicích, odkud pochází majitelé firmy, a ve vybraných 

kavárnách po celé České republice.166 Zmrzlinář je pro tuto práci přínosný především  

z toho důvodu, že zastupuje velmi významný obor gastronomie a produkty jsou 

prodávány pouze v kamenné prodejně, ačkoliv celková komunikace je velmi významně 

postavená na využívání sociálních sítí. Za zmínku stojí také vlastní tvorba vizuálů. 

Ke dni 13.4.2017 se na tomto účtu nacházelo 104 příspěvků a sledovalo ho  

6 439 followerů. Firma se na svém Instagramu nesnaží o jednotný vizuální styl, ačkoliv 

je patrné časté využívání hravých motivů a pastelových barev. V profilu se nachází 

krátký popis firmy, adresa obchodu a odkaz na webové stránky. Firma využívá běžného 

uživatelského účtu. Za firmu Zmrzlinář mluvil Mikuláš Pavlík z agentury WeAre 

Productions, který má na starosti správu sociálních sítí.  

 

Obrázek č. 18: Instagram @zmrzlinar.cz167 (screenshot) 

 

 

                                                
166 KRUPKA, Jaroslav. Nová značka Zmrzlinář otvírá první prodejnu. In: Mediar.cz [online]. 2016 [cit. 
2017-04-14]. Dostupné z: <http://www.mediar.cz/nova-znacka-zmrzlinar-otevrela-prvni-prodejnu/> 
167 Instagram.com. Zmrzlinar [online]. [cit. 2017-03-24]. Dostupné z: 
<https://www.instagram.com/zmrzlinar.cz/> 
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4.5.5   BMW  Česká  republika  
 

 V této práci se budeme zabývat také Instagramem automobilové značky BMW 

pro Českou republiku. Tento účet práci obohacuje o poznatky z oblasti automobilového 

průmyslu. Jelikož se jedná o produkty vysoké hodnoty, komunikace takových značek je 

často založena více na inspiraci, emocích a faktech. Často se zde také využívá 

uživatelsky generovaného obsahu, který je tvořen často bez jakékoliv aktivity značky, 

neboť fanoušci automobilových značek mají ke svým autům vztah a automaticky tyto 

fotografie sdílejí.  

 Ke dni 25.4.2017 se na tomto profilu nacházelo 803 příspěvků a sledovalo ho 

přes 19 600 followerů. Účet není založen na jednotném vizuálním stylu, ale je patrné, že 

se využívá uživatelsky generovaný obsah, neboť fotografie se od sebe na první pohled 

velmi liší. Jedná se o firemní účet, který spadá pod kategorii „Auto“. V profilu se 

nachází popisek a odkaz na webové stránky. Za BMW mluvil Marek Bouška z agentury 

Apploud, který vede komunikaci a spravuje kampaně této značky na českém trhu. 

 

Obrázek č. 19: Instagram @bmwcz168 (screenshot) 

 

 
 

 

                                                
168 Instagram.com. BMWcz [online]. [cit. 2017-03-24]. Dostupné z: 
<https://www.instagram.com/bmwcz> 
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4.5.6   Simply  Cola  
 

 Posledním účtem je profil nápoje Simply Cola, který spadá do rodiny nápojů 

Red Bull. Nejedná se však o energetický nápoj, ale o nealkoholickou limonádu. Tento 

účet je zajímavý především z toho důvodu, že ačkoliv je vytvářen mimo jiné v České 

republice, jedná se o účet, který je zaměřen na více zemí. To znamená, že ačkoliv se 

konají ve spolupráci s českými instagramisty i blogery různé offline akce s přesahem  

do online, často se neobjevují přímo na oficiálním účtu, ale především na osobních 

profilech těchto influencerů.  

 Ke dni 20.4.2017 se na tomto profilu nacházelo 132 příspěvků a sledovalo ho 

přes 2118 followerů. Účet je na první pohled stylizován do jednotného vizuálního stylu, 

jedná se o profesionální fotografie. Místo influencerů a známých osobností jsou  

na fotografiích neznámí modelové a modelky. Simply Cola využívá firemní profil, který 

je zařazen do kategorie „Jídlo a nápoje“. Na svém profilu kromě krátkého popisku 

odkazuje na webové stránky a zmiňuje oficiální hashtag #SimplyCola. Komunikace je  

v anglickém jazyce. Za Simply Colu hovořila Monika Sedláčková, která připravuje 

marketingovou strategii a stará se také o produkci eventů. 

 

Obrázek č. 20: Instagram @simplycola169 (screenshot) 

 

 

                                                
169 Instagram.com. SimplyCola [online]. [cit. 2017-03-24]. Dostupné z: 
<https://www.instagram.com/simplycola> 
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4.6   Interpretace  výsledků  
 

4.6.1   Využití  Instagramu  a  jeho  role  ve  firemní  komunikaci  
 

První položené otázky směřovaly k tomu, abychom zjistili obecný přístup 

firem k Instagramu a mohli tak určit důvody, proč tuto platformu ve své 

komunikaci využívají a proč ji považují za důležitou. 

 

Pro firmu Vyvolejto je komunikace na Instagramu klíčová z toho důvodu, že se 

jedná o kanál, kde je možné zastihnout a oslovit její cílovou skupinu. Jelikož se jedná  

o internetový obchod, který se zabývá prodejem tištěných fotografií, knih, plakátů  

a dalších podobných produktů, je logické, že Instagram bude pro své vizuální zaměření 

jednou z primárních platforem, kde bude Vyvolejto hledat potenciální zákazníky  

a budovat vlastní aktivní komunitu uživatelů. „Pro nás je to zjednodušená komunikace, 

postavená na hezkých fotkách a videích. Oproti Facebooku má ale velmi omezený 

funkce, proto se snažíme vytěžit co nejvíc ze samotného vizuálního obsahu.“ Firma 

umožňuje tisk fotografií přímo z aplikace Instagram. „Komunikaci na Instagramu 

považuji za důležitou z důvodu nárůstu aktivních uživatelů v cílové skupině značky 

Vyvolejto. Naší strategií je pokrýt všechny kanály, kde můžeme cílovou skupinu 

zastihnout a oslovit, takže proto je Instagram nedílnou součástí.“ V současné době zde 

také navazují spolupráce s ambasadory nebo blogery, kteří se na Instagramu aktivně 

pohybují. Mohou tak pro firmu vytvářet nový kvalitní obsah. „Taky především kvůli 

interakci s fanoušky a práci s obsahem od těch fanoušků. V současné době ale i kvůli 

navazování nové spolupráce s ambasadory nebo blogery, kteří mohou ty produkty 

dostat ještě dál. Mají většinou velký dosah a tvoří obsah, který se lidem líbí.“ Využívají 

také Facebook a Pinterest. 

BMW vnímá Instagram jako nedílnou součást firemní komunikace na sociálních 

sítích. Využívá ho především k udržování povědomí o modelech a značce jako takové. 

„Instagram je stabilní prvek komunikace, respektive je silnou součástí social media 

komunikačního mixu. Je to nástroj pro budování povědomí, ale nikoliv prodejní kanál.“ 

Upozorňuje tak na to, že ačkoliv může účet na Instagramu napomoci k tomu, aby se 

uživatel dozvěděl více informací o modelu a diskutoval s ostatními fanoušky, neslouží 

profil k tomu, aby auta přímo prodával a nahrazoval tak například internetový obchod. 
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„Značka tam zejména kontinuálně udržuje povědomí o modelech a značce jako takové, 

může komunikovat s různými cílovými skupinami a může inspirovat zákazníky ke koupi.“ 

Oceňuje tedy také to, že může komunikovat s různými cílovými skupinami najednou  

a inspirovat potenciální zákazníky ke koupi. „Respektive ukazovat situace a příležitosti, 

ve kterých by bylo příjemné nebo dobré vlastnit některý z modelů BMW.“ 

Pro Zmrzlináře je komunikace na Instagramu důležitá, neboť zde může zacílit na 

více fanoušků než při komunikaci na Facebooku. „Protože Facebook v posledních 

letech kvůli algoritmům a snaze vydělat co nejvíc peněz přes placenou reklamu množství 

toho obsahu krátí. Takže Instagram je ještě platforma, která umožňuje relativně oslovit 

bez placení tisíce lidí. Na rozdíl od Facebooku, kde máme na stránce třeba 7 000 

fanoušků, organicky to vidí pětina z nich, pokud to nepodpořim. Takže už jenom  

z důvodu dosahu, ale i z důvodu vizuální komunikace.“ Z toho důvodu vnímá Instagram 

jako výhodnější, neboť není tak nutné ho finančně podporovat, aby obsah získal větší 

dosah. Jak dále zmiňuje, druhým důvodem je u Zmrzlináře důraz na vizuální 

komunikaci, který této firmě s ohledem na velice líbivý produkt i schopnost vytvářet 

vlastní kvalitní obsah vyhovuje nejvíce. Přiznává však, že ačkoliv si obsah tvoří sami, 

fotografie se z Instagramu pouze překlápí na Facebook. Děje se tak především  

z časových a praktických důvodů. Facebook považuje tedy především za informační  

a komunikační kanál. „Web pro kavárny ztrácí důležitost a často ani neni funkční, mají 

jenom nějakou landing page, kde mají otvírací dobu a adresu. Facebook je to místo, kde 

se dozví všechny informace. A Instagram je asi to místo, kam se podívám třeba na ty 

fotky od posledních uživatelů a na základě toho si řeknu, zda se mi tam líbí a chci  

to místo navštívit. Takže Facebook spíš informace, Instagram styl.“ 

 Bang & Olufsen využívá Instagram především z toho důvodu, že se zaměřuje  

na mladé lidi, pro které je konzumace vizuálního obsahu přirozenější a příjemnější než 

text či hlas. „Hlavně tím, že je primárně vizuální a ani tak nejde o to, co je u toho 

napsaného. Je to o vizuální čistotě a o tom, jak ta značka působí a co tam dělá.  

To znamená, že je to mnohem více o obrázcích a videích. Daleko víc než kdekoliv 

jinde.“ V případě této značky se však na Instagramu jedná především o potenciální 

zákazníky jedné konkrétní produktové řady, která se jmenuje BEO Play. Ta se zaměřuje 

na přenosná sluchátka a reproduktory. „To znamená, že tam je to důležitější, protože je 

to produktová řada, která míří hodně na mladý lidi, zatímco Bang & Olufsen jako 

takovej jsou extrémně drahý produkty, který stojí 60 000+ a jsou pro lidi, který na to 

mají peníze a který si vybavujou byt. Pro tu Beo Play řadu je to, si myslim, hodně 
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důležitý, možná až kritický, protože se tam představujou příležitosti, ve kterejch se ty 

produkty dají používat. A tím pádem se ty produkty i rozlišujou, pro jaký příležitosti jsou 

udělaný. A zároveň se na Instagramu využívají influenceři.“ To znamená, že Instagram 

je vhodným místem k představování a prezentaci produktů, které můžeme skrze obrazy 

a vyprávění situovat do prostředí, ve kterém je možné či dokonce žádoucí je 

konzumovat. Instagram také pomáhá značce v budování jejího vizuálního stylu, 

popisuje ji a ukazuje, co dělá. „V případě Bang & Olufsen jsou to situace, kdy máš 

poslouchat muziku a kde ty produkty můžeš doma mít, jak by mohly vypadat a jak jdou 

dohromady s vybavením bytu.“ Zároveň Instagram napomáhá tomu, aby se produkt 

dostal k širšímu spektru lidí. Zdůrazňuje však, že je nutné příspěvky finančně 

podporovat. „Daleko víc je to nástroj, kterej je potřeba podporovat finančně, to 

znamená využívat reklamní formáty. Vzhledem k tomu, že se tam vlastně velmi obtížně 

shromažďuje jakákoliv komunita, protože tam na to neexistuje žádnej komunikační 

nástroj, formát a tak dál. Těžko tam člověk buduje followery, prostě lidi, který ten účet 

sledujou. To znamená, že daleko hůř se buduje organickej dosah.“ Tento názor je tedy  

v rozporu s tím, jaké zkušenosti má firma Zmrzlinář. Je nutné podotknout, že zatímco 

Bang & Olufsen je luxusní značka nabízející spotřební elektroniku, obchod Zmrzlinář je 

více založen na osobní a přátelské komunikaci. Je možné, že většina z jeho followerů 

někdy obchod navštívila či to plánuje. Z toho důvodu mohou mít k této značce bližší 

vztah a obsah může získávat více reakcí. 

 Pro internetový obchod Queens je komunikace na Instagramu důležitá 

především z toho důvodu, že se na něm pohybuje jeho cílová skupina. „V našem 

případě především z toho důvodu, že náš cílový zákazník je ve věku 15-25 let a na 

sociálních sítích tráví celý den, v podstatě non-stop.“ Podle manažera je to právě 

Instagram, který považuje cílová skupina za svůj nejdůležitější zdroj informací. Ačkoliv 

mají sociální sítě pro Queens menší prioritu než ostatní kanály z celého marketingu, 

přiznává, že zabírají nejvíce času. Zároveň jim však přisuzuje primární důležitost mezi 

všemi komunikačními kanály. „Sociální sítě pro nás maj takovou 30 % prioritu z celýho 

marketingu. Možná 20 % prioritu z celýho marketingu. Časově je to určitě věc, která 

zabírá nejvíc času, se dá říct. A myslím, že bude na prvním místě co se týče důležitosti 

z těch našich komunikačních kanálů.“ Důvodem může být také to, že zákazníci vnímají 

sociální sítě jako hlavní způsob komunikace s obchodem. „Takže přestože jsme dlouho 

měli na webu uvedený jenom kontakty jako telefon a email, tak pro toho našeho 

zákazníka jsou tohle jakoby archaický způsoby komunikace. Takže my jsme se museli za 
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poslední tři roky přetransformovat a trošičku si zvyknout na to, že komunikace se 

zákazníkem prostě probíhá přes messenger. Primárně. A až pak je telefon a email.“ 

Cílovou skupinou Simply Coly jsou velmi mladí lidé, kteří se pohybují více  

na Instagramu než na Facebooku. Na ten je z toho důvodu kladen menší důraz. Většina 

obsahu, který je tvořen pro Instagram, je využívána také na Facebooku. „To znamená, 

že jde spíš o situace pocitový, nejsou to produktový fotky. Není tam hlavní hrdina 

produkt. A pracujeme tam i s konceptama, kdy vymýšlíme speciální projekty, které se 

týkají hlavně instagramové scény.“ Stejně jako pro Bang & Olufsen či Queens, je pro 

Simply Colu u Instagramu podstatná přítomnost cílové skupiny a efektivní možnost 

jejího zacílení. Využívá však tuto platformu také k tomu, aby postupně měnila obraz 

značky a její vnímání v mysli spotřebitele, neboť ho v současné době považuje  

za špatné. „My skrz Instagram, přes oficiální účet, a hlavně armádu lidí, co se věnujou 

jídlu na Instagramu, dokážeme měnit vnímání značky. Spojovat to s věcma, který nám 

pomáhaj budovat to, že to není energetickej drink s colou, ale že je to prostě cola.“ 

Tento dojem může být způsoben tím, že značka spadá pod firmu Red Bull a komunikuje 

velice podobným způsobem. To může uživatele mást, a proto často označují obrázky 

Simply Coly hashtagem #RedBull.  

Značky jsou si také vědomy nevýhod, které sebou Instagram nese. Vyvolejto 

zdůrazňuje omezenost funkcí a vyšší požadavky na kvalitu obsahu. S tím souhlasí  

i Bang & Olufsen. „Jelikož je to vizuální médium, tak je daleko větší důraz kladenej na 

to, jak tam ty věci vypadaj, a to znamená, že ta produkce obsahu je tam mnohem víc 

náročná. Z pohledu produkčních peněz, který se na tom musí utratit než třeba posty, 

který se dají smontovat dohromady na Facebooku ve Photoshopu, tohle uplně  

na Instagramu udělat nejde.“ Zmíněn byl také organický dosah a tvorba komunit, neboť 

jak Instagram přichází s různými algoritmy, příspěvky je čím dál složitější dostat  

k vybrané cílové skupině bez nutnosti placení za reklamu. To může vést k tomu, že je 

nutné se zaměřit na širší skupinu uživatelů a nelze komunikaci diverzifikovat  

a upravovat dle konečného příjemce sdělení. „Instagram v organickém dosahu nemá 

možnost cílit na různé skupiny lidí. Proto pak komunikace může působit nekonzistentně, 

protože se tam mísí několik stylů nebo i modelů dohromady,“ dodal zástupce BMW.  

Tyto poznatky vedou k zamyšlení nad tím, že ačkoliv se jedná o aplikaci, jejíž 

pořízení i provoz je ze základu zdarma, pro své plné efektivní využití vyžaduje 

investice, a to především do tvorby kvalitního obsahu či k finanční podpoře příspěvků  

a reklamy. Firma Vyvolejto také zmínila absenci odkazů, které je možné v tuto chvíli 
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vkládat pouze do profilu, ale ne k příspěvkům. To by z Instagramu udělalo vhodný 

prodejní kanál, neboť by se mohlo z každé fotografie odkazovat přímo na webové 

stránky, kde by bylo možné zobrazovaný produkt zakoupit. Na stejný problém 

poukazuje i Queens, který však říká, že i přesto se jim daří jednoho odkazu efektivně 

využívat. „Myslim si, že docela dobře umíme využít toho jednoho odkazu, že spousta 

firem to ještě nedokáže využít nebo nevěří, že jeden jedinej odkaz může být dobře 

využitelnej.“ 

 

Většina značek se shodne na tom, že pro ně má Instagram velký význam, a to 

především z toho důvodu, že se na něm pohybuje jejich cílová skupina. Pomáhá také  

v budování značky a její vizuální podoby, a to především skrze spojování značky  

s konkrétními symboly, situacemi a příležitostmi. Velký důraz je kladen na kvalitu 

fotografií, které jsou většinou vytvářeny pro Instagram a poté sdíleny na Facebook.  

Na druhou zmíněnou sociální síť kladl větší důraz pouze obchod Queens. Většina 

značek také vyzdvihuje práci s influencery, kteří je mohou dostat k širšímu publiku.  

V případě Simply Coly dokonce pomáhají měnit její obraz v mysli spotřebitele. Více 

než k přímému prodeji je tedy platforma určena k inspiraci. 

 

4.6.2   Tvorba  firemního  obsahu  pro  Instagram  
          

Další skupina otázek směřovala k tomu, jak by respondenti popsali firemní 

tvorbu obsahu pro Instagram, sběr obsahu od uživatelů a zároveň i vše, co se týká 

jeho správy a úprav. Z odpovědí na předešlé otázky i teorie víme, že je to právě 

vizuální příspěvek, na který je na Instagramu kladen hlavní důraz, neboť přenáší 

sdělení, které se firma snaží uživatelům sdělit. 

                                           

Firma Zmrzlinář si stojí za tím, že obsah na sociální sítě by měl být kvalitní,  

a z toho důvodu si tvoří pravidelně veškerý obsah sama, aby nad ním měla kontrolu. 

„My si všechno fotíme sami, nikdy nepřejímáme žádný fotobanky nebo podobně.  

A i kdyby si to spravovaly ty kavárny samy, tak to podle mě neni dobrá cesta. Je lepší 

dát ošklivou fotku než tam dát nějakej zástupnej obrázek, kterej nevypovídá o ničem. Ta 

fotka je v současnosti často to hlavní sdělení. Takže všechno vymýšlíme a každý týden 

chodíme fotit do těch kaváren. Vždycky se snažíme nafotit třeba tři příspěvky dopředu,  
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a to pak využíváme.“ Kurátor dále říká, že důraz by měl být kladen na samotný produkt 

i na emoce kolem značky. „Takže ten produkt je podle mě alfou omegou, ale jde to ruku 

v ruce. Jako jsou podle mne kavárny, který maj super produkty, ale fakt hnusnej 

Facebook nebo Instagram, a nevadí to, často to získává nějakou větší autenticitu. A pak 

to nevypadá, že to dělá nějaká externí agentura a že si to dělaj přímo ty lidi, který to 

dělaj s láskou a rozuměj tomu.“ Poukazuje na to, že pokud se jedná o oblíbený produkt, 

je snazší budovat úspěšné sociální sítě a zároveň není nutné klást takový důraz  

na vizuální kvalitu fotografií. Naopak částečný „amatérismus“ může přispět k tomu, že 

účet bude vypadat autenticky. K tomu může přispět i to, pokud účet spravuje někdo  

z blízkosti firmy, neboť má detailnější přehled o produktu. „Už jsou smartphony, který 

dnes vyfotěj skvělou fotku, a pokud proto má ten člověk trošku cit, tak dokáže udělat 

základní úpravu ve VSCO nebo tak, a je to v pohodě. A může ten obsah přidávat 

teoreticky každý den a ví o těch produktech všechno, tak to má určitě svoje výhody.“ 

Zároveň mu však může scházet odstup, který je potřebný v případě náhlé krizové 

situace. Jelikož se Zmrzlinář snaží držet svého vizuálního stylu, uživatelský obsah 

využívá především na Facebooku. „Jednou za dva tři měsíce uděláme album to nejlepší 

z Instagramu. Nás to stojí minimum práce a potom označíme ty lidi, že jsme přidali 

jejich fotky. A podle mě to hrozně dobře podporuje nějaké sepětí té značky a toho 

zákazníka.“ Mezi nejúspěšnější příspěvky patří především ty, které mohou být označeny 

jako „laciné“. To znamená, že útočí na emoce uživatele. Jedná se o líbivé motivy (např. 

krásné ženy, roztomilá zvířata, drahé věci, exotické dovolené), které využívají 

vizuálních klíšé a útočí na lidské pudy. Mohou se také pohybovat na okraji kýče. „Tak 

když jsme vyfotili Kubova pětiletýho synovce s jeho psem ohařem, před Zmrzlinářem, 

nějaký první jarní počasí. Dali jsme to tam a jako to jsme věděli, že je to laciný, bude to 

útočit na ty emoce a jelo to fakt hodně.“ Dalšími úspěšnými motivy jsou děti či témata, 

týkající se aktuálních událostí (Valentýn, Velikonoce). „Obecně co třeba ještě funguje, 

když je venku zima a ošklivě a my do toho dáme lidem trošku jara, zeleně, sluníčka. Jo 

a co nejvíc funguje, je alkohol, to je úplně neskutečný. Když jsou třeba alkoholový 

zmrzliny nebo řekněme, zase trošku lacině, naproti je Sokolovna a my tam vyfotíme 

zmrzlinu, tak je to úspěšný.“ 
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Obrázek č. 21: Příspěvek na profilu Zmrzlinář170 (screenshot) 

 

 
 

Pro Bang & Olufsen je nejdůležitější umět produkty situovat do toho správného 

prostředí, ve kterém by mohly být využívány a ve kterém si ho dokáží představit  

i samotní zákazníci. „Nejvíc fungujou samozřejmě ty moodový situace, protože je to 

něco, s čím se ten člověk dokáže daleko líp identifikovat. Než když je to čistě produktová 

fotka, která je vždy situovaná do nějakýho umělýho prostředí, a je tam vyloženě jenom 

ten produkt. Ten mood vždycky funguje líp, což ale je typický pro Instagram, protože 

tam vlastně ty hezký vizuály a ten hezký pocit, který z nich jde, funguje daleko líp než 

nějakej produkt na bílym pozadí nebo klidně na barevnym, je to daleko důležitější.“ 

Důraz je tedy kladen na emoce, které na tomto účtu tvoří více než 60 % všech 

příspěvků. „Ale je tam samozřejmě i z 30-40 % komunikace produktová, kde jsou 

produktové fotky a vlastně produktový benefity těch jednotlivých produktů.“ Obsah je 

získáván vlastní produkcí, přebíráním globálních vizuálů i za pomoci uživatelů  

a influencerů, se kterými značka spolupracuje. Firma je aktivní na Instagramu přibližně 

dvakrát týdně. „U Bang & Olufsen je to asi jiné než u jiných značek, zpravidla je to 

jednou za týden, maximálně dvakrát.“ 

                                                
170 Instagram.com. Zmrzlinar [online]. [cit. 2017-03-24]. Dostupné z: 
<https://www.instagram.com/p/BFoFVyRln0l/?taken-by=zmrzlinar.cz>  
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Obrázek č. 22: Příspěvek na profilu Bang & Olufsen171 (screenshot) 

 

 
 

Pro Vyvolejto je emoční stránka stejně důležitá jako ta produktová. „Ve fotkách 

pracujeme hodně s motivy přírody, jídla a zvířat. Zvířata fungují asi snad úplně nejlépe. 

Důležitý je pro nás skloubit obě věci a snažit se udržet minimalismus, který je vlastně 

synonymem naší značky.“ Cílem je tedy skloubit oba přístupy, ale stále se držet 

vlastního vizuálního stylu, který je pro značku typický a jež se částečně vylučuje  

se složitějšími experimenty. Je třeba se držet firemní identity tak, jak byla nastavena. 

Většina obsahu pochází z vlastní studiové tvorby, část je také obsah od fanoušků.  

S ohledem na zaměření produktu probíhá sběr UGC jednoduše, neboť uživatelé své 

fotografie automaticky sdílí. „Fotky jsou různé, moc hezky nastylizované a často focené 

v hezkých interiérech, kam bysme sami neměli přístup. Dost se to liší od našich 

vlastních fotek a ten kontrast přináší interakce. Je to prostě něco jiného a docela to 

funguje.“ Fotky od samotných uživatelů také získávají největší počet likes.  

                                                
171 Instagram.com. BangOlufsenCZ [online]. [cit. 2017-03-24]. Dostupné z: 
<https://www.instagram.com/p/BLyrtD_A3ai/?taken-by=bangolufsencz> 
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Obrázek č. 23: Příspěvek na profilu Vyvolejto172 (screenshot) 

 

 
 

Firma Queens využívá především obsah, který pochází z její vlastní produkce. 

„Myslím si, že třeba ze 70 % je to náš vlastní, kterej si sami vytváříme, a ze 30 % jsou 

to nějaké oficiální materiály od značek, který prodáváme.“ Tomu napomáhá  

i spolupráce s influencery, kterými jsou v tomto případě často umělci, blogeři či 

fotografové, kteří mají schopnosti a predispozice k tvorbě vizuálně přitažlivého obsahu. 

Ten využívají nejen na svých osobních profilech, ale může být přejímán značkami, se 

kterými spolupracují. Tento obsah je atraktivní i pro uživatele. „Nejlépe fungují 

příspěvky, které nám zasílají naši influenceři. Nebo teda které vytváříme s našimi 

influencery, protože zaprvé to jsou lidi známý a lidi je znaj a lidi je lajkujou. Zadruhý 

jejich instagramové životy jsou samozřejmě založené na perfektní vizuální 

propracovanosti, takže oni si na těch postech dávají záležet, a proto jsou tak úspěšný.“ 

Ačkoliv se na firemním profilu příspěvky od běžných uživatelů objevují velmi málo, 

značka se snaží podporovat tvorbu UGC, neboť říká, že spojuje značku se zákazníkem. 

Uživatelé tyto příspěvky označují sami od sebe. „A mám i spoustu feedbacku, jak od 

zákazníků, tak i třeba od jiných firem, že si toho hrozně vážej u nás, protože to jakoby 

ještě víc spojuje tu značku s tim zákazníkem.“ 

                                                
172 Instagram.com. Vyvolejto [online]. [cit. 2017-03-24]. Dostupné z: 
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Obrázek č. 24: Příspěvek na profilu Queens173 (screenshot) 

 

 
 

BMW klade na svém instagramovém účtu velký důraz na emoce, ačkoliv 

samotný produkt zde hraje klíčovou roli. Je třeba si uvědomit, že na rozdíl od ostatních 

značek, které jsou v této práci prezentovány, se jedná o prezentaci produktů velmi 

vysoké hodnoty. „Z podstaty produktu jde samozřejmě daleko více o emoce. Auto není 

rychloobrátkové zboží, které by lidi spontánně nakupovali. Komunikace na Instagramu 

tak slouží spíš k připomínání se zákazníkům a k vyvolávání pozitivních asociací se 

značkou. Z podstaty je auto vždycky důležitým prvkem, ale ukazujeme ho v kontextu 

reálného prostředí. Ne vždy, ale z 80 % ano.“ Firma využívá vlastní produkci, globální 

obsah i fotografie od fanoušků. Ten je využíván opravdu hodně a jedná se také o jeden  

z typů obsahu, který funguje nejlépe. Oblíbeným motivem jsou také auta v pohybu.  

Na rozdíl od ostatních značek využívá BMW hojně i video. „Děláme speciální cutdown 

verze TV spotů a další video produkci, kterou dáváme i na Instagram. Speciální formát 

video obsahu na Instagram ale nemáme a ani ho neprodukujeme.“ 

                                                                                                                                          
<https://www.instagram.com/p/BTD4cbmBaFo/?taken-by=vyvolejto> 
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Obrázek č. 25: Příspěvek na profilu BMW174 (screenshot) 

 

 
  

 Instagramový účet Simply Coly je z 90 % postavený na fotografiích, které mají 

uživateli napomoci určit situace a navodit pocity, které by si měl uživatel s produktem 

spojit. „[...] je to postavený na situacích, emocích, pocitech, náladách, které ti mají 

navodit to, kdy si ten produkt máš dát. A kdy je nejvhodnější pomýšlet na to, kdy si ho 

dát. A přes to se snažíme měnit vnímání toho produktu, které v tuhle chvíli není 

správně.“ Skrze tento přístup se snaží změnit vnímání Simply Coly v očích zákazníků, 

kteří si myslí, že se jedná o energetický nápoj, neboť spadá pod koncern Red Bull, což 

může být pro běžného spotřebitele matoucí. Simply Cola se však zároveň snaží využívat 

podobné principy a hodnoty, které si lidé spojují s Red Bullem, avšak ve spojení  

s jinými příležitostmi. „Simply Cola určitě využívá hodnoty značky Red Bull, její 

prémiovosti a hodnot, které si s Red Bullem lidé spojují. Snažíme se je přenést na 

Simply Colu, ale vyjadřovat je v nové příležitosti a s jiným nápojem. V úvodní kampani 

jsme používali „Nová Cola od Red Bullu“, teď už zmínka mateřské značky odpadla  

a komunikujeme čistě produktový název.“ Jelikož se jedná o účet, který je společný pro 

                                                                                                                                          
173 Instagram.com. Queens_CZ [online]. [cit. 2017-03-24]. Dostupné z: 
<https://www.instagram.com/p/BSQGAw0heZB/?taken-by=queens_cz> 
174 Instagram.com. BMWcz [online]. [cit. 2017-03-24]. Dostupné z: 
<https://www.instagram.com/p/BTWzEnEhf2Y/?taken-by=bmwcz>  



   

 

67 

  

více zemí, je obsah tvořen vlastní i globální produkcí, která se mezi státy navzájem 

sdílí. Z toho důvodu musí být vizuální komunikace značky vhodná pro více trhů 

najednou. „Vzhledem k tomu, že komunikace zatím probíhá pouze ve vybraných 

evropských zemích, nemusíme čelit problémům globální komunikace na mnoha 

kontinentech. A tím pádem je ten obsah konzistentní a relevantní pro více trhů 

najednou. Taky vzhledem k tomu, že cílová skupina přemýšlí a chová se globálně, 

nálada příspěvků pak odpovídá všem zemím, kde komunikace probíhá.“ Firma 

nevyužívá uživatelský vytvářený obsah, neboť říká, že nedosahuje takových kvalit, 

jakých by bylo třeba. „Občas využíváme fotky, který nám pošlou spolupracující 

influenceři. Ale ano, je to jakoby UGC, ale ne v tom pravym slova smyslu, že to jsou 

fanoušci. Ale jsou to food blogeři, o kterých víme, že uměj fotit jídlo, a tak nám občas 

vyfotěj věci, který my potřebujeme,“ dodává. Ačkoliv je podle marketingové 

specialistky u FMCG běžné, že nejlépe fungují příspěvky, kde je vyobrazen produkt,  

u Simply Coly se jedná především o příspěvky, které vypráví nějaký příběh a na nichž 

je produkt pouze nepatrnou součástí celého obrazu. Simply Cola také aktivně využívá 

aplikaci Boomerang. 

 

Obrázek č. 26: Příspěvek na profilu Simply Cola175 (screenshot) 

 

 
                                                
175 Instagram.com. SimplyCola [online]. [cit. 2017-03-24]. Dostupné z: 
<https://www.instagram.com/p/BKLWFKbAt8T/?taken-by=simplycola>  
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Většina vybraných značek sdílí menší počet příspěvků, typicky se jedná o 2-4 

týdně. „Takže říkáme si, že je lepší kvalita nad kvantitou. Takže když víme, že nic neni, 

neni žádná novinka nebo zajímavost, tak radši klidně týden vynecháme, než abychom 

tam něco za každou cenu cpali. Protože víme, že to nebude mít žádný větší úspěch,“ řekl 

například kurátor značky Zmrzlinář. Výjimečný je obchod Queens, který komunikuje 

dokonce několikrát denně. „Takže máme čtyři posty na Instagramu denně, zhruba pět 

dní v týdnu, o víkendu většinou tři instagramové posty.“ Sám manager říká, že se jedná 

o extrémní přístup, který je ale z jeho pohledu funkční, alespoň pro tuto konkrétní 

značku. Je nutné však zmínit, že tento obchod vyniká silnou komunitou, kterou spojuje 

společný zájem o tenisky a streetwear módu. Žádná ze značek nevyužívá k úpravě 

obsahu nativní filtry, které nabízí samotný Instagram. Většinou je to z důvodu, že se 

tyto fotografie pořizují na profesionální fotoaparáty a poté se upravují za pomoci 

počítačových programů jako je Photoshop. Zatímco manažer firmy BMW považuje tyto 

filtry za „amatérské“, správce Queens využívá filtry pouze v případě, že se jedná  

o momentku, kterou je nutné sdílet co nejrychleji. „Používám filtry možná u pěti, míň 

jak pěti procent všech příspěvků. Občas. V podstatě se jedná jenom o příspěvky, kdy 

mám něco jako hrozně horkýho, jsem na shopu, chci to hrozně rychle postnout, tak to 

vyfotim na telefon a pak ten filtr použiju, protože mám takovou starou 5S, takže ten 

foťák není úplně dokonalej. Ale fakt minimum z těch příspěvků,“ říká a dodává, že obsah 

je focen na fotoaparát a využívají se i profesionální světla. Není tedy nutné využívat 

dalších úprav. „Ale teď jsme nad tím zrovna přemýšleli nedávno a ani nevíme, jak  

v současnosti vypadaj a třeba to neni ani tak hrozný, ale vlastně se ty fotky (.) My to 

většinou fotíme na zrcadlovku, ale stejně úspěšná fotka se dá vyfotit na mobil. Stačí 

hrozně málo, mělo by to vypadat nějak autenticky. A ne moc jako z Photoshopu,“ 

poukazuje na jednu z výhod filtru, které tak mohou působit více autenticky, kurátor účtu 

Zmrzlinář. Další úvahou je také snaha o držení se firemní art direkce, kterou značka 

běžné využívá a jež velmi často nekoresponduje s vizuálním stylem instagramových 

filtrů. „Ta fotka by ztratila na hodnotě, tohle je jeden důvod. To znamená všechny ty 

fotky se upravujou podle nějakýho vizuálního stylu dopředu než se uploadujou,“ říká 

manažer Bang & Olufsen. K aktivnímu využívání videa se hlásí pouze obchod 

Vyvolejto. Jedná se o případy, kdy je třeba představit nové produkty, neboť pouhé 

obrazy neumožňují detailně poukázat na charakteristiky produktu. Zároveň zdůrazňuje, 

že z jejich zkušeností je dosah velmi srovnatelný se statickou fotografií. Dle zkušenosti 

Bang & Olufsen je však video velmi náročné a vyžaduje vysoké náklady na produkci. 
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To však může být také dáno tím, že vizuální obsah této značky je na velmi profesionální 

úrovni a pro jeho tvorbu je třeba najímat zkušené profesionály. U některých jiných 

značek může být tvorba video obsahu jednodušší, neboť na něj nemusí být kladeny tak 

vysoké nároky. Dle Queens patří video více do Instagram Stories a na jiné další 

platformy. „Myslím si, že video je lepší formát spíš pro Youtube a Facebook.“ 

 

Pro každou značku funguje nejlépe jiný typ obsahu a nejde tak určit konkrétní 

motivy, které by zaručovaly úspěšný příspěvek. Firmy sdílejí čtyři hlavní typy obsahu: 

vlastní tvorbu, globální produkci, UGC a obsah od influencerů. Nevyužívají  

se fotobanky, důraz je kladen na emoce a autenticitu. Fotografie se pořizují na 

fotoaparáty a upravují se v profesionálních editorech. Z toho důvodu se na ně neaplikují 

nativní filtry v Instagramu. Video se mezi příspěvky objevuje velmi zřídka. Firmy 

publikují přibližně 2-4 příspěvky týdně. 

 

4.6.3   Role  popisků  a  hashtagů  u  příspěvků  
 

  Zajímalo mě také, jak využívají firmy textové popisky u příspěvků a 

hashtagy. 

 

 U firmy BMW se jedná o kratké popisky příspěvků, které spíše doplňují vizuální 

obsah a mohou mu dodávat kontext. Nehrají tedy žádnou zásadní roli. „U příspěvků 

sdílíme 4 až 5 hashtagů. Globální a lokální hashtag pro značku, poté nějaké hashtagy 

pro jednotlivé modely. A případně hashtagy pro nějaký další kontext, který se na fotce 

odehrává. Není jich moc.“ Hashtag firma využívá také při kampaních, kdy tento 

soutěžní hashtag zmiňuje jako první. V loňském roce probíhala například kampaň „Čas 

jít ven“.  
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Obrázek č. 27: Příspěvek na profilu BMW176 (screenshot) 

 

 
 

Zmrzlinář upozorňuje na to, že u některých příspěvků může hrát popisek 

podstatnou roli. „Já třeba vim, že u některých fotek je ten text druhořadej a je cílem, 

aby byl co nejkratší. Ideálně se říká od 50-100 znaků, že to zaujme a nebere  

to pozornost tý fotce. Ale občas máme uplně obyčejnou fotku a je to důležitý dostat tam 

nějakej vtip nebo to ozvláštnit.“ Dodává také, že ideální příspěvek by měl říkat  

o fotografii něco zajímavého, co se běžný uživatel jinak nedozví. Může například 

odhalovat informace ze zákulisí. Jako příklad uvádí: „Dneska máme borůvkovou 

 a borůvky bereme od pani Růžičkový ze Šumavy. Veze je k nám jednou za 10 dní“. 

Zmrzlinář využívá firemní hashtag a říká, že ho lidé k fotografii přidávají velmi často.  

A ačkoliv se jedná o velmi generický hashtag, stane se jen málokdy, že by ho využíval 

někdo jiný a sdílel tak nerelevantní obsah. „Máme hashtag #zmrzlinář a nevymýšlíme 

žádný kreativní hashtagy. Asi na Instagramu by možná měly smysl, ale na Facebooku to 

podle mě nikdy nefungovalo. Ale tady to fakt funguje a ty lidi to označujou skoro 

vždycky. Ze začátku jsme se báli, že #zmrzlinář je strašně generickej název, kterej může 

bejt cokoliv, a občas se tam dostanou nějaký cizí fotky.” U běžných příspěvků tedy 

hashtagy příliš nevyužívají, neboť si myslí, že je lidé aktivně nevyužívají a bylo by to 

                                                
176 Instagram.com. BMWcz [online]. [cit. 2017-03-24]. Dostupné z: 
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tak zbytečné. Navíc to ani dle jeho názoru nepůsobí na uživatele dobře. „Ne, nemáme to 

rádi. Myslim si, že dřív to frčelo víc. Nemyslim si, že tolik lidí přes to vyhledává. Možná 

bychom mohli dosáhnout nějakýho většího dosahu, v rámci marketingu by to mohlo být 

žádanější, ale snažíme se (..) Jako je kvalitní produkt a na nic si nehraje a 

nepřikrášluje, tak se snažíme mít i kvalitní komunikaci. A fotka s 20 hashtagama by nás 

spíš odpuzovala.“ 

 Firma Queens s hashtagy téměř nepracuje, snaží se pouze o základní popis 

produktu či situace, která se na fotografii vyskytuje. Využívá především firemní hashtag 

#queens_cz. „Myslím si, že to průměrně bude míň a míň. Bude to takových pět až šest 

hashtagů. Fakt dělám základní věci, kterýma mám popsat tu věc.“ Manažer dále říká, že 

přestože je jeho úkolem tento feed pravidelně kontrolovat, příliš se této činnosti 

nevěnuje. „A spíš nás lidi označujou, tak tam přehled mam, kde se objevujeme.“ Naráží 

tak na uživatelsky vytvářený obsah. 

 

 

Obrázek č. 28: Uživatelský obsah pro Queens177 (screenshot) 

 

 

                                                                                                                                          
<https://www.instagram.com/p/BQGHvyCg3pC/?tagged=casjitven> 
177 Instagram.com. Anna Neubauerova [online]. [cit. 2017-03-24]. Dostupné z: 
<https://www.instagram.com/p/BTE36B3lA5h/?taken-by=annaneubauerova> 
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 Velmi podobný přístup má i Bang & Olufsen. „Snažíme se tam nějakým 

způsobem popsat tu situaci a kontext toho produktu v té situaci. Pokud je to produktovej 

post, tak vyloženě ten produkt jako takovej a jeho benefity.“ Říká také, že z jeho 

zkušenosti nevyplývá, že by měl popisek významnou roli. Dá se však využít především 

v situacích, kdy uživatele produkt zaujme a chce si o něm najít více informací. „Ty lidi 

se chtěj inspirovat. Samozřejmě je to benefit potom pro to, pokud je ten produkt zaujme 

a chtějí se o tom dozvědět víc, tak se můžou prokliknout, něco si o tom přečíst, zjistit si 

název toho produktu (.) Potom ho nějakým způsobem hledat a koupit. Ale jako ten 

popisek asi neni ten nejdůležitější.“ Firemní hashtag firma využívá téměř u každého 

příspěvku. „Plus ho používají influenceři, kteří současně tagují ten účet, když něco 

postujou. To znamená, že využíváme ho k tomu, abychom drželi ten jeden hashtag pro 

českej region a shromažďovali pod něj náš obsah, i obsah uživatelů.“ 

 Pro Simply Colu fungují spíše kratší popisky, které mají dovysvětlit kontext 

obrázku. Primární důraz je tedy kladen na fotografii, která má nejlépe vystihnout dané 

sdělení, text je pouze jejím doplňkem. V případě této značky však hrají významnou roli 

hashtagy. „Máme firemní hashtag a potom máme nějakou strategii hashtagů, které se 

využívaj pro ty jednotlivé příležitosti. To znamená, že ta komunikace je naplánovaná 

tak, že tam je asi 8 oblastí, kde by ten produkt měl figurovat, a každá ta oblast má svoje 

specifický hashtagy.“ 

 U Vyvolejto je popisek založen na typu, obsahu i záměru daného sdělení. „Když 

jde o soutěž nebo různý akce, soustředíme se na text, aby byl co nejkratší a 

nejsrozumitelnější. Ale když jde spíše o image fotku, tak to klidně i vyjádříme jenom 

emotikonem.“ Firemní hashtag #vyvolejto je využíván především u akcí, během kterých 

firma motivuje uživatele, aby ho využívali. Říká, že pod hashtagem sbírá obsah a také 

tím pádem umožňuje sběr UGC. To je výhodné také při soutěžích. Jiné hashtagy firma 

většinou nepoužívá. „V případě novinky občas dáme #novinka, většinou je to ale hodně 

podle sdělení. Upřímně moc neexperimentujeme.“ 

 

 Firmy tedy popiskům nepřikládají velký význam, cílem je sdílet co nejkratší 

text, ve kterém je popsán produkt či dovysvětlen obsah fotografie. Chovají se střídmě 

také při používání hashtagů. Ačkoliv je možné u každého příspěvku sdílet až 30 

hashtagů, většinou aplikují pouze vlastní firemní hashtag, aby mimo jiné podpořili 

tvorbu uživatelského obsahu. Některé příspěvky také doplní menším počtem vybraných 

hashtagů, které mají za cíl doplnit kontext či fotografii kategorizovat. Jen málokdy 
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sdílejí všeobecné hashtagy, které jsou populární mezi běžnými uživateli. Primárním 

důvodem pro toto chování je pravděpodobně především fakt, že přílišné využívání 

hashtagů na firemním účtu může působit amatérsky a může uživatele spíše odrazovat. 

 

4.6.4   Spolupráce  s  influencery  
 

Podstatné bylo také zjistit, jaký je přístup firem ke spolupráci s influencery 

a v čem vidí jejich největší přínos pro firemní komunikaci. 

 

BMW tuto možnost aktivně využívá. „Ano, s některými dlouhodobě, s některými 

krátkodobě jen v rámci kampaní nebo uvedení nových modelů na trh. Pravidelně jsou to 

jednotky, nárazově desítky. Přesný počet nemůžeme uvést.” V případě BMW tyto 

spolupráce probíhají většinou na barterové či finanční bázi. V této oblasti se nejčastěji 

využívají jednotlivci, kteří nemusí automobilům nutně rozumět, ale mají prostředky  

k tomu, aby model předvedli a dostali k té správné cílové skupině. Influenceři se 

vybírají tak, aby sdíleli podobné hodnoty jako konkrétní model auta či samotná značka. 

„Často se jedná o populární postavy z Instagramu nebo třeba fotografy. A pak taky lidi, 

kteří nějak odpovídají kampani či modelu.“ Nejčastěji probíhá tato spolupráce tím 

způsobem, že influencer dostane automobil na určitou dobu k zapůjčení, aby si ho mohl 

vyzkoušet. Výměnou o svém zážitku informuje své fanoušky na vlastních kanálech  

a dodá obrazový materiál. Výstupem jsou tedy fotografie a příspěvky na sociálních 

sítích. Při takové spolupráci není sledovanost influencera hlavním kritériem. 

„Sledovanost není primární cíl. Může mít jednotky tisíc nebo obrovský dosah. Primárně 

musí hlavně zapadat do komunikace a konceptu kampaně.“ Firma klade na spolupráci  

s influencery velký důraz a poukazuje na to, že na rozdíl od ostatní komunikace působí 

tento druh spolupráce více opravdově. „Vnímáme to jako spojení s odpovídajícími 

lidmi, kteří auto spontánně zapojí do svých životů a ukazují svému okolí, jakou roli 

 v něm auto hraje a jak dobře a efektivně pro ně funguje. Je to pro nás organický dosah 

s daleko větší autentickou linkou než běžná komunikace značky.“ 
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Obrázek č. 29: Fotograf Martin Faltejsek a jeho příspěvek o BMW178 (screenshot) 

 

 
 

Jednou ze značek, která nijak významně nevyužívá spolupráce s influencery, je 

Zmrzlinář. „Je to hodně trendy slovo a asi určitě má nějakej význam. Už je to přesycený 

v poslední době, dřív to byli blogeři, dnes to jsou influenceři. Třeba jsme udělali akci  

s holkama z Cup Of Style, protože jsou to naše kamarádky, takže to bylo i dostupnější. 

Věděli jsme, že k nám chodí i dospělí lidi a děti z okolních škol až tolik ne. Cílem bylo 

tam dostat ty děti, ideálně i s rodičema. Takže jsme uspořádali akci „A Cup of Style  

ve Zmrzlináři“ a holky to nasdílely. Udělali jsme nějakou spolupráci a domluvili se, že 

se to objeví na Facebooku a Instagramu, taky jsme to nechtěli nějak přehnaně 

protlačovat. Udělali jsme facebookový event a holky kopečkovaly zmrzlinu. A do toho se 

věnovaly těm lidem. A bylo tam hodně holek, taky se říká, že to je jejich cílovka, ačkoliv 

ony to velmi nerady slyší, kolem 13-14 let, bylo tam hodně těch holek a můžeme to 

hodnotit jako úspěšný. Ale je otázka, že je to těžko měřitelný. My jsme udělali nějaké 

kartičky, kdy jsme jim dali ten den, když vezmou kamaráda na další zmrzku, tak mají 20 

                                                
178 Instagram.com. MartinFaltejsek [online]. [cit. 2017-03-24]. Dostupné z: 
<https://www.instagram.com/p/BGAJS8oi37l/?taken-by=martinfaltejsek&hl=cs> 
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% na další zmrzku. Ale upřímně těch kartiček se moc nevrátilo a šli tam hodně kvůli těm 

holkám. Těžce se nám to měří. My jsme rádi, že jsme oslovili nějakou cílovku, ale  

z dlouhodobého pohledu si tim nejsem jistej.” Kurátor se snaží poukázat na to, že 

ačkoliv byl obchod díky této spolupráci schopen oslovit vybraný segment cílové 

skupiny, který by jinak oslovoval velmi obtížně, je nutné přihlédnout k tomu,  

že spolupráce s influencery je velmi těžko měřitelná a je tedy nutné posoudit, zda se 

značce v dlouhodobém časovém horizontu vyplatí. Především v případě, pokud za tyto 

aktivity platí. Poukázal také na to, že tento typ spolupráce je důležitý především  

u větších komerčních značek, méně však v oblasti gastronomie. 

 Obchod Queens si na spolupráci s influencery velmi zakládá a jedná se o klíčový 

způsob, jak dostat produkty k lidem. Jak již bylo zmíněno, jedná se také o nejúspěšnější 

obsah na Instagramu Queens z pohledu počtu likes. Firma spolupracuje řádově  

s desítkami osobností, u kterých klade důraz na to, aby měly opravdový vztah ke značce 

či, v lepším případě, byly jejím zákazníkem. „Hledáme lidi, kteří mají blízko k našemu 

produktu, protože si stojíme za tim, že influencer může být funkční pouze, pokud ten 

influencer má ten produkt rád. A má k němu nějakym způsobem blízko. Myslím si,  

že prostě (..) Já jsem prostě hrozně proti tomu, když automobilka přijde za někym  

a najde si influencera jenom kvůli tomu, že on má nějakej dosah. Takže v první řadě ten 

člověk musí být napojen na náš produkt a v druhý řadě musí být napojen na naši cílovou 

skupinu.“ U obchodů s teniskami a streetwear módou (Footshop, Senovážná 6) se často 

stává, že všechny firmy spolupracují s podobnými či dokonce stejnými osobnostmi. 

Komunikace se tak často může ztrácet v konkurenčním obsahu a je sporné, zda je pak 

tento způsob propagace efektivní. Další otázka tedy směřovala k tomu, jak se snaží 

obchod Queens vyniknout. „Snažíme se s těma influencerama pracovat tak, aby to 

 u nich vypadalo líp než že nás jenom označej. Takže proto naše influencery 

nevyužíváme jenom na Instagram, ale snažíme se s nima mít nějakej bližší vztah. 

Snažíme se vytvářet jinej výstup, než jsou jenom fotky na Instagram.” Pro Queens je 

důležité, aby měl člověk dosah i jiný než pouze na Instagramu či na sociálních sítích. 

Jako příklad uvedl fotografa Tomáše Třeštíka, který nemá na Instagramu velký dosah, 

zato na Facebooku ho sleduje široká veřejnost. „Jako například spolupracujeme  

s Tomášem Třeštíkem, kterej na Instagramu podle mě nemá moc sledovatelů, má spíš 

jako Facebook. Ale pro nás je důležitej jako v tom, že je to veřejně známá osobnost 

i mimo tu naši cílovou skupinu, protože ho znaj lidi od 15 do 50.“ Tvrdí tedy, že počet 

followerů není primárním faktorem, podle kterého se osobnosti ke spolupráci vybírají, 
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ačkoliv je samozřejmé, že to značky do nějaké míry ovlivňuje. “[...] díky nim dokážeme 

prodat líp produkt naši cílové skupině a vytváří nám to nějakej obsah marketingovej.  

A je to jakoby součást toho celku, brandu,“ popsal, v čem vnímá největší přínos této 

spolupráce. 

 

Obrázek č. 30: Módní blogerka Oliwye a její příspěvek pro Queens179 (screenshot) 

 

  
 

Také pro Bang & Olufsen jsou influenceři velmi důležití. Stratég je vnímá jako 

důležitou součást komunikace na Instagramu. Výběr osobností však probíhá odlišným 

způsobem. „Vybíráme si lidi, kteří nejsou úplně prvoplánový influenceři, kteří vzešli  

z nějaký Youtube scény a tak dál. Vybíráme si starší lidi a vybíráme si je tak, že to jsou 

lidi, kteří jsou nějakým způsobem výrazní v tom, co dělají, mají kolem sebe silnou 

komunitu, která je sleduje, a jsou schopni tu komunitu ovlivnit v tom, že když si něco 

koupěj, tak ta komunita je následuje.“ Stejně jako Queens zdůrazňuje důležitost toho, 

aby byl influencer zároveň i opravdovým fanouškem a nejlépe i uživatelem produktu. 

„Je to hodně spojené s hudbou a poslechem, takže si hodně vybíráme lidi, který k tomu 

                                                
179 Instagram.com. Oliwye Soukupova [online]. [cit. 2017-03-24]. Dostupné z: 
<https://www.instagram.com/p/BKbJRTmhtcl/?taken-by=oliwyesoukupova>  
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mají blízko a často to jsou lidi, kteří ten produkt spontánně používaj. Je to pro ně, že by 

ten produkt stejně měli. Jako Tomáš Klus, Ben Cristovao, Terezie Kovalová. Ale i 

Tomáš Třeštík jako fotograf nebo Pasta Oner jako umělec.“ Na rozdíl od jiných značek 

však není obsah od influencerů využíván na firemním účtu. Důvodem je snaha 

nespojovat značku s konkrétními lidmi v oficiální komunikaci. „Chceme, aby to ty lidi 

zapojili do svého života, protože to maj rádi a protože to používaj. Ne aby to byla umělá 

reklama, protože jim někdo zaplatil, ale protože ten produkt je tak dobrej.“ Jak již bylo 

zmíněno, snaží se spolupracovat s lidmi, kteří umějí inspirovat, ale i vzhledem ke své 

autoritě přimět své followery k nákupu. To se měří za pomoci jedinečného kódu, který 

každý influencer dostane a který propaguje v příspěvcích na svém Instagramu. Ve 

chvíli, kdy ho follower při svém nákupu uplatní, získává slevu na produkt a firma ví, 

který z influencerů ho k nákupu inspiroval. Jedná se tak o jednu z cest, jak je možné 

kontrolovat dopad influencerů na prodej. Bang & Olufsen v České republice 

spolupracuje s malým počtem lidí, jedná se celkově cca o 10 jedinců. „Oni pomáhají 

šířit dosah tý značky, je to vlastně jinej reklamní kanál, kterej se akorát platí jinym 

způsobem. Protože buď je to barter (..) Neni to prostě klasickej reklamní formát. 

Pomáhaj šířit povědomí o těch produktech.“ 
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Obrázek č. 31: Zpěvák Ben Cristovao pro Bang & Olufsen180 (screenshot) 

 

 
 

Influencery využívá i Simply Cola. V případě této značky jsou využívání 

především ve snaze ovlivnit vnímání celého produktu ze strany cílové skupiny. K tomu 

angažují influencery, kteří se pohybují v relevantní oblasti. „To znamená, že jsme v 

podstatě v jednu chvíli byli doslova v kontaktu s celou instagramovou foodie scénou. To 

znamená s lidma, který se nějakym způsobem věnujou jídlu a blogování na Instagramu. 

Vůbec to nebyli lidi jako superstar, který by měli 100 000 lidí, ale pracovali jsme i s 

lidma, který měli jednotky tisíc, to znamená, že jsme měli nějaké kategorie.“ Firma 

rozlišuje influencery do dvou kategorií. Menší influenceři dostávají jednou ročně 

dárkový balíček Simply Coly, za jehož pomoci pomáhají komunikovat ingredience 

produktu a vysvětlují jeho pravé složení. „Pak je nějaká prémiovější skupina, která 

dostává vždycky nějakej hezkej a praktickej dárek. Dostávali třeba takovou speciální 

deku s provazama, kterou si mohli dát přes rameno a jít si dát piknik. V tom byly 

zabalený Simply Coly. A takových věcí se plánuje víc a víc, vždycky na ten rok.“ 

Komunikace je vždy plánována na rok dopředu. Párkrát ročně také probíhá výběrová 

akce, která je založená na nějakém zajímavém zážitku a účastní se jí menší skupina 

                                                
180 Instagram.com. Ben Cristovao [online]. [cit. 2017-03-24]. Dostupné z: 
<https://www.instagram.com/p/BGhxEFBFtRA/?taken-by=bennycristo> 
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osobností, která odpovídá zaměření značky i její cílové skupině. Minulý rok se jednalo 

například o událost v Botanické zahradě. „Vlastně tam to vzniklo tak, že v rámci toho 

abysme vysvětlili, že to je přírodní produkt, tak jedna z ingrediencí je kolovej oříšek, ze 

kterýho se to originálně dělá. A jedinej kolovník, kterej existuje v Česku, je v Botanický 

zahradě v Praze. Takže my jsme se domluvili na spolupráci s Botanickou zahradou, kde 

minimálně rok byla taková chill zóna u toho kolovníku, kde byla taková dřevěná stěna, 

kde byly popsaný ingredience, které jsou v Simply Cole. Bylo to u toho kolovníku  

a Simply Cola byla partnerem rostliny. A my jsme udělali takový pozdně letní večer pro 

tuhle skupinu a doplnili jsme je o lifestyle lidi.“ Značka tedy spolupracuje s větším 

počtem lidí, a to na různých časových bázích. Ačkoliv v užší skupině, která se může 

podílet na kreativních konceptech, je pouze do 10 lidí, celkově se počet influencerů 

pohybuje kolem 100.  

 

Obrázek č. 32: Blogerka Ejvi Freedom na akci v Botanické zahradě181 (screenshot) 

 

 

                                                
181 Instagram.com. Ejvi Freedom [online]. [cit. 2017-03-24]. Dostupné z: 
<https://www.instagram.com/p/BLOmEHYhuil/?tagged=simplybotanka>  
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V případě firmy Vyvolejto se jedná především o influencery, kteří pochází z již 

zmíněné české “Instagram třídy”, tedy se aktivně pohybují v české instagramové 

komunitě. Firma se také aktivně účastní setkání, která toto uskupení pořádá. Často se 

také podílí na různých soutěžích a výstavách. Cílem je získat autentický obsah  

od kreativních uživatelů i reálných zákazníků, který obzvláštní firemní komunikaci. Ta 

je založená na minimalismu. „Oni nám něco nafotí, vytvoří třeba návod nebo DIY, a my 

jim pošleme odměnu. Asi největší přínos vidim v tom, že získáme nějaký nový obsah, 

zároveň můžeme inspirovat zase někoho dalšího skrze ostatní.“ Výběr influencerů je 

tedy založen především na vizuálním cítění a stylu, který musí zapadat do vizuální 

komunikace značky. Počet followerů je irelevantní. „Spíš hledáme prostě někoho, kdo si 

bude hrát s kompozicí a má vztah k tomu našemu produktu samotnému. To je totiž  

ve fotkách pak hodně vidět. Ale když hezky fotí, tak ty naše požadavky jdou dolů. 

Nedávno jsme spustili magazín, kde se taky věnujeme rozhovorům s instagramery. Když 

se nám někdo líbí, ať už z té komunity #igerscz nebo mimo něj, oslovíme ho přímo a pak 

už je to jenom na nás, jak se s nim domluvíme.“  

 

Kromě Zmrzlináře spolupracují všechny firmy s influencery pravidelně. Jejich 

volba probíhá především na té bázi, aby byl vybraný jedinec v souladu se zaměřením, 

cílovou skupinou i firemní identitou a zapadal tak do celkové komunikace značky. 

Počet followerů a celková sledovanost účtu není primárním kritériem výběru. Nejčastěji 

se jedná o jedince, kteří vlastní oblíbený osobní účet na Instagramu, fotografy, umělce 

či internetové celebrity, kterým se podařilo shromáždit významnou komunitu kolem své 

vlastní osobní značky. Právě díky své schopnosti aktivně pracovat se sociálními sítěmi 

umějí produkt lépe předvést a mohou ostatní inspirovat k nákupu. Firmy si uvědomují, 

že se stávají součástí jejich značky a zároveň oceňují, že pro mnoho z nich se jedná  

i o výhodný způsob, jak získat zajímavý a kvalitní vizuální obsah, který je možné 

využívat na firemních kanálech. Oblíbené jsou také speciální akce, na které se vybraní 

influenceři pozvou a připraví se pro ně zajímavý program. Ačkoliv je tato spolupráce 

všeobecně oblíbená, je zároveň velmi složitě měřitelná. Bez využití kódů či dalších 

metod, s jejíchž pomocí firma ví, který z influencerů inspiroval zákazníka k nákupu, je 

zjištění reálných dopadů na prodej téměř nereálné. 
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4.6.5   Placená  reklama  a  další  nástroje  Instagramu  
 

Další otázky směřovaly k tomu, zda firmy využívají další nástroje 

Instagramu (Stories či Live Video) a placenou reklamu k podpoře příspěvků. 

  

 Instagram Stories, relativně novou funkci, aktivně nevyužívá žádná z firem, 

ačkoliv v ní vidí smysl. Nejčastějším důvodem je nedostatek času a kapacit. Do 

budoucna však většina z nich plánuje její větší zapojení. „Podle mě jsou Stories uplně 

skvělá věc, která ještě víc prohlubuje ten vztah s tím zákazníkem. Když dáme 2-3 

storíčka denně, tak to neni přehnaný a může vidět věci přímo z toho podniku. Ještě to 

teď řešíme s lidma ze Zmrzlináře, aby si ten obsah generovali sami a třeba ukázali, 

jakou zmrzlinu mají ten den. Ale zatím to využíváme jenom příležitostně dost málo,“ 

říká kurátor Zmrzlináře. „Je to správná cesta. Je to jen o větší práci. Určitě bychom to 

použili u nového produktu, který je hodně do města, hodně pro urban lidi, takže tam si 

dokážu představit, že to hodně dokážeme zapojit než u té klasické komunikace,“ 

popisuje největší přínos Bang & Olufsen. Jednou z možností, jak Stories využít ve své 

komunikaci, je během firemních akcí či speciálních eventů. Queens využívá tuto funkci 

k tvorbě dvou typů obsahu. „Jeden je spojenej s aktuálním děním, to znamená různý 

eventy, když děláme. Nebo když jsme v zahraničí na veletrhu a podobně. A druhá část 

obsahu je obsah, kterej je velice podobnej tomu, co dáváme do normálních fotek, ale 

spíš jako odkazujeme, že dáme do Instagram Stories pět fotek z nějakýho fotoreportu  

a dáme k tomu info, že zbytek fotek najdete na blogu.“ Kromě odkazování na novinky  

a aktualizace webových stránek je však možné využít funkci Stories také během 

kampaní, kdy je třeba odvyprávět delší dějovou linku. „Jejím benefitem je, že skrze ni 

může značka jednoduše a efektivně vyprávět krátké mikro-příběhy, tedy může 

zákazníkovi sdělit více informací a v lepším kontextu než jen v rámci jednoho statického 

vizuálu,“ popsala výhody zástupkyně Simply Coly, která využila Stories v loňské zimní 

kampani. Ačkoliv se nejčastěji tento obsah tvoří spontánně, možná je také varianta 

předem připravených fotografií či videí, která se nahrají do Stories později. 

Livestreaming prozatím aktivně nevyužívá žádná z firem. „Nemá smysl podle 

mě dělat livestream, pokud tam neni něco nového a zajímavého. Takže když zase 

uspořádáme nějakou akci, kdyby tam šel Radek Hřivňák, kterej tu zmrzlinu vyrábí  

a něco tam o ni mluvil, tak neváhám ani vteřinu. Ale nebudem to dělat jen z toho 

důvodu, abychom si mohli odškrtnout, že jsme to dělali,“ poukazuje na význam této 



   

 

82 

  

funkce kurátor Zmrzlináře. Během akcí již livestreaming využil Queens. „Párkrát jsem 

ji použil u nějakých eventů, ale zatím ne zas tak moc.“  

 

Obrázek č. 33: Využítí Stories během akce BMW xDrive182 (screenshot) 

 

 
 

 Názory na placenou reklamu se mezi dotazovanými velmi lišily. Mezi zastánce 

reklamy patří BMW, Bang & Olufsen, Vyvolejto a Simply Cola. BMW vidí největší 

přínos reklamy především v tom, že příspěvek dostává k širší skupině lidí. „V rámci 

zvýšení dosahu sdělení v cílové skupině, kterou potřebujeme oslovit, funguje reklama 

dobře. Výhodou je poměrně exaktní a precizní cílení.“ Pro Bang & Olufsen je reklama 

důležitá z toho důvodu, že produkty nejsou tolik známé. „Z dat to vyplývá a pro nás je 

to důležitý, protože ta značka neni tak známá a není mainstreamová, takže pro nás 

určitě účinná je, protože dokážeme jednorázově dostat to sdělení k většímu počtu lidí.“ 

Vyvolejto tak propaguje své výrobky a odkazuje na internetový obchod. Queens se však  

                                                
182 Instagram.com. BMWcz [online]. [cit. 2017-03-24]. Dostupné z: 
<https://www.instagram.com/p/BQFutWugnVS/?taken-by=bmwcz>  
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k tomuto přístupu staví skepticky a věnuje se více neproduktové reklamě. „Protože 

Instagram má tu nevýhodu, že má jenom jeden jedinej odkaz, takže podpořit finančně 

jeden konkrétní příspěvek, kterej by měl prodávat, podle mě nemá zas takovej význam.“ 

Negativní názor měl především kurátor Zmrzlináře, příspěvky promuje pouze  

na Facebooku. Tam by se bez ní už neobešel, neboť Facebook zkracuje dosah 

organických příspěvků. Na Instagramu však reklamu odmítá. „My, i když jsme si to 

nikdy nijak extra nezdůvodnili, tak jsme odpůrci reklamy na Instagramu. Nebo nám to 

tam přijde, že je to rušivý, když člověk skroluje těma příspěvkama. A často je to vytržený 

z kontextu.“ Pro každou firmu tedy funguje něco jiného, velmi záleží na tom, co firma 

od komunikace na Instagramu očekává a k čemu tuto aplikaci využívá.  

 

 Funkce Stories a Live Video nejsou zatím ve strategické komunikaci příliš 

využívány. Důvodem je především časová náročnost a nutnost organizace. Firmy však 

plánují jejich zapojení, neboť si uvědomují výhody, které přináší. Jako konkrétní 

příklady situací uvádí akce. Za pomoci Stories je možné odvyprávět delší dějovou linku, 

jsou tak vhodné také pro kampaně. Názory na reklamu se velmi liší, záleží vždy  

na konkrétní značce a jejích potřebách. Sponzorované příspěvky mohou dostat produkty 

k novým uživatelům, mohou však v aplikaci působit na některé uživatele rušivě. 

 

4.6.6   Předpoklady  do  budoucna  
 

Poslední otázky se týkaly obecné rekapitulace úspěšné firemní komunikace 

na Instagramu a také předpokladů do budoucna.  

 

Nejčastěji zazněl důraz na vizuální kvalitu a autentičnost obsahu. Firma 

Zmrzlinář se pohybuje v oblasti gastronomie, kde platí jiná pravidla než v ostatních 

odvětvích. Její kurátor říká, že největší důraz by měl být o to více kladen na vizuální 

komunikaci a její kvalitu. Hlavním cílem by mělo být ukázat produkt a příběh za ním. 

„A podle mě tak, jak je v posledních letech trend fotit si jídla, tak vlastně kdokoliv, kdo 

přijde do těch restaurací, tak si to vyfotí, a to je pro nás docela výhra, že se nám to 

přirozeně šíří a vytváří fanouškovský základny a obsah.“ Vztah s fanoušky považuje za 

důležitý a říká, že by se mu firmy měly více a důkladněji věnovat. „Podle mě na tom 

Instagramu je dobrý ten vztah s fanouškem. Člověkem, který sám přidá příspěvek. 
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Někdo si vyfotí zmrzlinu, přidá hashtag, lokaci nebo nás označí na fotce, a my mu to 

lajkneme nebo občas okomentujeme.“ Budoucnost firemní komunikace vidí skepticky, 

neboť říká, že místo inovace by se měl Instagram spíše zjednodušovat a vracet se ke své 

původní podobě a funkci. „Tam je problém ten, že jak Facebook, který teď vlastní 

Instagram, vznikly Instagram Stories, vykradli Snapchat, vytvořili Messenger Stories  

a teď jsou Facebook Stories. A pak ty správci nebo my často na nějakých školeních 

řešíme, jak se s tim do budoucna popereme, jakej typ příspěvků bude vhodnej kam a zda 

budeme využívat Facebook Stories (.) A podobně. Zatim to teda odmítáme, protože ta 

představa (..) Je to strašně zvláštní, jak se rozmělňují ty kanály a chtělo by to vybrat 

spíš nějaký ty hlavní a těch se držet.“ Poukazuje na to, že místo následování trendů  

a snaze se přizpůsobit, by si měly firmy vybrat kanály, které jsou pro jejich odvětví, cíle 

a typ komunikace nejvhodnější, a na ty se zaměřit.  

Dle Queens je nejdůležitější dbát na to, aby se značka držela své vize  

a produktu. Důležitá bude tvorba vlastního obsahu, kterému budou uživatelé věřit. 

Zastává také názor, že o firemní Instagram by se měl starat někdo z firmy, protože jen 

tak se nejlépe dosáhne autentického obsahu. „Myslím si, že to musí dávat smysl pro tu 

značku, musí to bejt jako její produkt, musej to být její lidi, musí to být něco určitě 

řízený in-house. Určitě si nemyslím, že se o firemní Instagram může starat agentura, 

nějaká možná, ale in-house je určitě lepší. Prostě vlastní a uvěřitelnej obsah.“ Na rozdíl 

od Zmrzlináře vnímá budoucnost Instagramu pro firmy pozitivně, neboť říká,  

že inovace a přidání odkazů může přispět k tomu, aby se z něho stal efektivní prodejní 

kanál. „Myslím si, že se to bude ještě zlepšovat, protože Instagram teď ještě trošku 

upravil ty profily, je tam tlačítko kontakt. Otázka je, kdy dodá víc klikatelnejch odkazů 

do feedu. V tu chvíli si myslím, že to může bejt totální bomba pro firmy, ale otázka na 

jak dlouhou dobu, protože si myslím, že tím pádem to otráví ty samotný uživatele.“ 

Říká, že je těžké cokoliv predikovat, neboť sociální sítě často nevydrží dlouho  

a neustále se mění. To vede k tomu, že se postupně využívají jinak a za jiným účelem. 

„Takže to, jak teď známe Instagram, se může klidně za dva roky změnit a my vůbec 

nevíme jak. Nicméně si myslim, že v nejbližší budoucnosti můžou firmy Instagram 

používat ještě víc a budou na něm vydělávat ještě víc peněz, pokud to budou umět.“ 

Jelikož Queens již v dnešní době komunikuje se svými zákazníky především 

prostřednictvím sociálních sítí a messengerů, je velmi pravděpodobné, že budou tyto 

tendence ještě zesilovat. „Myslím si, že do budoucna fakt bude hrozně důležitá i ta 

komunikace na Instagramu skrze Direct Messages.“ Největší důraz však v současné 



   

 

85 

  

době klade stále ještě na Facebook, kde dosahuje většího dosahu i lepších konverzních 

výsledků. 

 Bang & Olufsen věří, že úspěšná strategie na Instagramu by neměla být založena 

na sběru fanoušků. Říká, že nejdůležitější je kvalita a přitažlivost vizuální komunikace 

pro lidi. Ta by měla být v souhře s identitou značky. Další taktikou je pak spolupráce  

s influencery. „Pak pokud bych si měl vybrat, tak lidi, kteří ten obsah šíří dál, kteří ji 

nesou nebo ji umí vyfotit. Správně by to asi mělo bejt tak, že ty lidi by měli být školeni k 

tomu, jak ten produkt fotit, v jakých situacích a jakej vizuální styl by to mělo mít,“ 

odkazuje na influencery i fotografy, kteří mají na starosti tvorbu obsahu. Ve chvíli, kdy 

značka s někým spolupracuje, měla by si hlídat kvalitu obrazového výstupu. Ten by měl 

být v souladu s tím, jak běžně firma na svém profilu komunikuje. Ačkoliv je pro firmu 

Instagram důležitý, připomíná, že na Facebooku je více lidí, a proto je důležitý 

především pro kampaně. „Pro nás jsou ty platformy vyrovnaný, nemyslim si, že by jedna 

fungovala líp než druhá. Pro ty lidi si myslim, že je atraktivnější Instagram, protože je 

to prostě o vizuálním pocitu z těch věcí, a ty samotný jsou krásný.“ Zatímco Facebook 

nabízí větší možnosti odkazů a jednodušší komunikaci s fanoušky, Instagram by měl 

sloužit především k posilování značky a předvádění produktů a jejich vlastností. 

Dodává, že jelikož se všechny platformy navzájem velmi přibližují a podobají navzájem 

svými funkcemi, je těžké předpovídat, jakým směrem se firemní komunikace  

na Instagramu posune. Věří však, že jelikož si byli uživatelé schopni přivyknout  

z počátku nechtěným změnám (algoritmus, Instagram Stories), tak si pravděpodobně 

zvyknou na vše, ačkoliv se aplikace stává složitější. Zároveň staré funkce ztrácejí své 

původní role a komunikace se rozmělňuje. Jako příklad udává ztrátu významu  

u hashtagů, které byly v minulosti klíčovým prvkem Instagramu, ale dnes je již velmi 

složité dostat příspěvky za pomoci hashtagů k dalším lidem. Dodává, že místo sledování 

toho, co uživatelé znají, budou čím dál tím více objevovat nové autory a obsahy. 

„Možná to bude daleko víc o objevování contentu skrz tu funkci „explore“, která daleko 

míň bude o newsfeedu, který máš, a daleko víc to bude o tom exploringu, který ti tam 

bude dávat na základě toho, co sleduješ zajímavý Stories a zajímavý fotky. Což je zase 

daleko větší šance potom pro potenciální značky nebo jakýkoliv uživatele dostat se  

k většímu počtu lidí.“ 

 Pro Simply Colu je klíčovou strategií k úspěchu spolupráce s influencery, neboť 

s jejich pomocí se značce daří měnit její vnímání mezi spotřebiteli a inspirovat je ke 

konzumaci. „Jednoznačně influenceři, který nám pomáhaj šířit tu myšlenku, že  
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v konkrétních příležitostech, které jsou pro nás důležitý, si tohle máš dát. A je to typicky 

vybraný, protože Red Bull jako energy drink spolupracuje třeba s hudební scénou nebo 

se sportovcema. To znamená, kde je potřeba energie. My vlastně jdeme opačnou cestou 

a vybíráme si lidi, kteří jsou primárně spojeni s jídlem, což je klid.“ Zároveň také 

zmiňuje roli Instagramu jako oblíbené platformy mezi mladými lidmi. Právě ti jsou 

cílovou skupinou, na kterou se snaží firma svojí komunikací zapůsobit, konkrétně se 

jedná o věkovou kategorii 15-24 let. Říká, že Instagram zůstane pro tuto skupinu lidí 

pravděpodobně důležitý i nadále. „Instagram jako takový zůstane důležitou aplikací pro 

určitou generaci zákazníků, nová generace zákazníků bude velmi pravděpodobně 

používat nějakou jinou platformu nebo jiný nástroj.“ Zmiňuje také funkci Stories. 

„Vzhledem k tomu, že trend “Stories” ať už na Snapchatu nebo Instagramu se začíná 

objevovat i na dalších platformách, bude pro FMCG značky výzvou, jak s touto 

funkcionalitou pracovat. Jejím benefitem je, že skrze ni může značka jednoduše  

a efektivně vyprávět krátké mikro-příběhy, tedy může zákazníkovi sdělit více informací 

a v lepším kontextu než jen v rámci jednoho statického vizuálu.“ 

 Dle BMW je v oblasti automobilového průmyslu důležité především budování 

povědomí a emočního spojení se značkou. Nejde tedy až tolik o kanál, přes který by měl 

probíhat prodej. „V rámci kampaní nástroj umožňuje dobré vyprávění příběhu značky či 

konkrétní kampaně. Některé značky volí Instagram pro odhalování nového modelu, 

využívají i livestreaming.“ Pro BMW bude do budoucna důležité sledovat nové trendy  

a umět je využít. Jako nový trend ve firemní komunikaci vidí prolínání digitálního 

obsahu do reálného prostředí. „Další vyzvou pro značky bude určitě AR a VR. 

Kombinace digitálního obsahu a reality, poté virtuální realita jako taková. To bude next 

step v komunikaci a tvorbě obsahu, nějakého uživatelského zážitku.“ 

 I pro Vyvolejto jsou influenceři klíčovou taktikou, neboť jsou jedním  

ze způsobů, jak dostat produkt k širšímu publiku. „Jelikož se teď v současné době 

zaměřujeme na zahraniční trh, tak za důležité považujeme asi především dostat se mezi 

influencery. Aby se nám podařilo je oslovit a navázat novou spolupráci, díky které se 

pak dostaneme mezi další uživatele z té dané země.“ Pro současné cíle této firmy jsou 

tedy influenceři klíčoví, neboť mohou usnadnit vstup na nový trh. Zároveň však často 

mívají větší požadavky na odměnu, která bývá spíše na bázi finanční odměny či barteru. 

„Otázkou ale zůstává, zda se firmám bude nadále chtít platit tak vysoké částky  

za propagaci značky blogerem. Jestli pak ta návratnost nebude lepší třeba z placené 

reklamy, která je zároveň jednodušší na správu.“ Ačkoliv trend influencerů stále 
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pokračuje, je znatelné, že firmy čím dál tím více přemýšlí nad návratností investic  

a celkovým přínosem. Placená reklama se jeví jako možná náhrada, neboť výsledky 

jsou alespoň částečně měřitelné.  

 

Firmy kladou největší důraz na kvalitní a autentický vizuální obsah. Následuje 

spolupráce s influencery a budování vztahu s fanoušky. Předvídat budoucnost 

Instagramu je nemožné. Bude nutné sledovat, jaké funkcionality se na platformě objeví 

a jakým směrem se aplikace posune. To je zajímavé především v souvislosti s novými 

technologiemi. Hlavní role Instagramu však pravděpodobně zůstane především  

u předvádění produktů a vyprávění příběhu značky. 
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Závěr  
 

Hlavním cílem této diplomové práce bylo popsat strategickou komunikaci firem 

na sociální síti Instagram a přiblížit práci stratégů či kurátorů, kteří se této aktivitě 

věnují. Na téma jsme tedy nenahlíželi z pozice běžného uživatele či influencera, ale 

primárně z pozice firmy, která tuto platformu aktivně využívá ve své komunikační 

strategii. V první kapitole byl nastíněn současný stav sociálních sítí, a to s důrazem na 

jejich rozdělení a využití. Byly zde přiblíženy zejména vizuální sociální sítě, a to  

z pohledu jejich základních vlastností, vývoje a přínosu. V návaznosti na to byla druhá 

kapitola věnována pouze sociální síti Instagram. V této části se objevila charakteristika 

platformy, její hlavní znaky a také jevy, které se zde objevují a jsou podstatné pro lepší 

pochopení tématu. Přiblíženy byly konkrétní komunity a také influenceři, jakožto 

zajímavá součást uživatelské základny a významný prvek firemní strategie. Následoval 

popis způsobů, jakým je možné na Instagramu komunikovat a také budovat značku.  

Ve třetí kapitole se pak objevily konkrétní funkce a nástroje, které jsou součástí této 

aplikace a je možné jejich využití. Ty jsem se pak snažila ve výzkumné části analyzovat 

a prakticky přiblížit na příkladech vybraných českých značek. Za pomoci rozhovorů  

s vybranými kurátory či stratégy, kteří spravují některý z firemních profilů  

na Instagramu, jsem se snažila zjistit pohled firem a získat odpovědi na předem určené 

otázky, které obsahově pokryly všechny významné funkce a možnosti Instagramu. 

Odpovědi, které jsem posléze seskupila podle tematických okruhů, měly pomoci 

zodpovědět výzkumnou otázku: Proč firmy využívají Instagram ve své firemní 

komunikaci? Jaké jsou hlavní strategie a nástroje, které k tomu využívají? 

        

 Z analýzy všech rozhovorů vzešlo, že firmy využívají Instagram ve své 

strategické komunikaci především z toho důvodu, že zde mohou rozšiřovat povědomí  

o značce a zároveň se na této platformě nachází jejich cílová skupina. S tou mohou 

prostřednictvím Instagramu komunikovat nebo ji inspirovat. Produkty je zde možné 

skrze vizuální obsah stylizovat do prostředí, ve kterém by měly být konzumovány  

a spojovat je s životním stylem, se kterým se mohou uživatelé ztotožnit. Ačkoliv firmy 

oceňují důraz na vizuální obsah, jehož konzumace je pro uživatele příjemnější než 

psaný text, jsou zároveň nuceny neustále tvořit kvalitní a zajímavý obsah. To je  

z časového i finančního hlediska velmi náročné. Z toho důvodu se často uchylují  

k tomu, že sdílejí pouze několik příspěvků týdně. 
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Na text příspěvku je kladen minimální důraz, pouze doplňuje fotografii  

a v určitých případech může dodávat kontext. Firmy užívají ve většině případů pouze 

firemní hashtag, více hashtagů je využíváno pouze za speciálních okolností. Nejčastěji 

sdílejí vlastní obsah, který doplňují oficiálními materiály či UGC. To působí více 

autenticky a zároveň posiluje sepětí se zákazníkem. Důležité jsou také emoce  

a náladové fotografie, se kterými se mohou uživatelé lépe ztotožnit. Ačkoliv byl 

Instagram původně založen na myšlence instantní fotografie a využívání nativních filtrů 

v aplikaci, firmy dnes pracují především s předem připravenými fotografiemi, které jsou 

pořizovány na profesionální fotoaparáty a upravovány v grafických editorech. Důvodem 

je mimo jiné to, že obsah na Instagramu by měl nést identitu značky, která je spojena  

s již existujícím vizuálním stylem. Videoobsah využívají velmi zřídka. 

        Významnou součástí téměř každé firemní strategie na Instagramu je dle 

výpovědí respondentů spolupráce s influencery. Ti jsou vnímáni jako prostředek,  

jak rozšířit dosah značky a přiblížit ji dalšímu publiku. I z toho důvodu se firmy 

nejčastěji snaží spolupracovat s jednotlivci, kteří se pohybují ve stejném oboru a jsou 

relevantní pro cílovou skupinu. V případě módních značek se jednalo o módní blogery, 

v případě FMCG pak o food blogery. Některé firmy sahají také k osobnostem z oblasti 

uměleckého prostředí, v české realitě se jedná o zpěváky, herce, moderátory, modelky  

či fotografy, kteří aktivně spravují své instagramové profily a disponují vlastní 

komunitou fanoušků. Respondenti se shodli na tom, že sledovanost a počet followerů 

není hlavním kritériem. Vybraný influencer by měl zapadat do celkové komunikace 

značky a měl by být v souladu s firemní identitou. Podílí se také významně na tvorbě 

obsahu. Spolupráce by neměla působit jako reklama, ale měla by evokovat to, že 

influencer produkt sám využívá a zapojuje ho do svého života, ať už byl za příspěvek 

nějakým způsobem ohodnocen či ne. Je však otázkou, na kolik je toto chování etické, 

neboť v tuto chvíli neexistují v České republice žádné zákony, které by tuto spolupráci 

vymezovaly. Firmy si také uvědomují, že je spolupráce s influencery těžko měřitelná. 

Ačkoliv se influenceři mohou podílet na tvorbě obsahu a předvádět produkty na svých 

profilech, nabízí se otázka, jaký mají vliv na nákupní chování svých followerů. 

Zajímavým poznatkem bylo, že téměř žádná ze značek nevyužívá funkce 

Instagram Stories a Live Video, přestože to do budoucna plánují. Důvodem byl 

především nedostatek času a kapacit. Největší hodnotu respondenti vnímají v možnosti 

odvyprávět delší dějovou linku, ať už se jedná o obsah ze zákulisí, eventu či kampaně. 

Umírněný přístup je také k placené reklamě, na kterou se názory velmi liší. S ohledem 
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na omezenost funkcí a limitovaný dosah organického obsahu v aplikaci však firmy 

využívají reklamu jako zajímavý způsob, jak dostat značku k více lidem. Výhodou je 

možnost odkazu na web a cílení na vybraný segment uživatelů. Nevýhodou pak vytržení 

z kontextu a fakt, že na některé uživatele může působit rušivě. 

Poslední část výzkumu se týkala předpokladů do budoucna. Firmy si jsou 

vědomy, že se prostředí sociálních sítí neustále mění. Zatímco některé volají po nových 

funkcích, které firemní komunikaci zefektivní, další naopak připomínají, že největší síla 

této aplikace byla v jejích počátcích. Většina se však shodne na tom, že úspěšný firemní 

profil na Instagramu tvoří kvalitní a autentický obsah, jeho provázanost s firemní 

identitou a v neposlední řadě také vztah s fanoušky. 

 

Během interview jsem dospěla k závěru, že firmy nemá smysl dělit dle odvětví  

a určovat konkrétní strategie, které by měly všeobecně fungovat. Komunikaci firem 

totiž nedefinuje ani tak obor, ve kterém se pohybují, ačkoliv to může ovlivňovat typ 

obsahu, ale především finanční a časové kapacity firmy, schopnosti a znalosti 

konkrétního stratéga, a také přístup k produkci vlastního kvalitního vizuálního obsahu. 

Ačkoliv není možné v této oblasti predikovat vývoj do budoucna, firmy se musí 

neustále vzdělávat, reagovat na změny a přemýšlet nad tím, jak sociální sítě ve své 

komunikaci ještě lépe využívat. Jak můžeme vidět na některých příkladech v zahraničí 

(např. Everlane), firmy již vytváří sekundární účty, které slouží pro specifické segmenty 

zákazníků, se kterými sdílejí limitované edice či novinky. Tyto profily jsou uzavřené a 

firma musí každého nového followera schválit. Je otázka, zda se tento trend dostane 

časem i do České republiky. Pravděpodobně se změní také přístup k influencerům. 

Zatímco v minulosti byl za influencera na Instagramu považován každý uživatel s 

vysokým počtem followerů, již můžeme pozorovat snahy o revizi tohoto přístupu. K 

tomu přispěly především boty, falešné účty a automatizované aplikace, které umožňují 

získat vysoký počet followerů během krátké doby a téměř bez jakékoliv aktivity 

samotného uživatele. Původ těchto sledovatelů je však nejasný, stejně jako přínos pro 

firmy, které by s influencerem potenciálně navázaly spolupráci. Aplikaci to tedy 

degraduje. Místo čísel bude do budoucna pravděpodobně ještě důležitější vliv a míra, do 

jaké je influencer schopný ovlivnit názor komunity i její nákupní chování, což se bude 

měřit za pomoci již existujících či nových metod. 
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Výsledky výzkumu této diplomové práce potvrzují, že firmy vnímají Instagram 

jako důležitý kanál své komunikační strategie. Přínos této aplikace ve firemní 

komunikaci je nezpochybnitelný. Jelikož se však neustále rozvíjí, jedná se o téma, na 

které je vždy nutné pohlížet v aktuálním čase a v konkrétních souvislostech.  

Do budoucna záleží na tom, do jaké míry bude Instagram firmám pomáhat a přidávat 

funkce, které komunikaci ještě více usnadní. Je možné, že Instagram vyslyší jejich 

prosby a dříve či později umožní přidávat odkazy do každého příspěvku. S prorůstáním 

komerčního obsahu a reklamy bude nutné najít rovnováhu a způsob, jak uživatele 

nezahltit a udržet si jejich přízeň i pozornost. Dalším otazníkem je potom budoucnost 

samotné aplikace, jejíž současná role může s další změnou či s nástupem nové 

platformy zaniknout. 
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Summary  
The main aim of this Master thesis was to investigate strategic brand 

communications on Instagram and the way Czech companies are using this platform. 

The primary objective was to describe their strategy and identify main tools that are 

used in this process. The first chapter outlined the current state of social media with a 

special emphasis on visual social media and its characteristics. The second chapter was 

dedicated to Instagram. The third chapter covered tools and features of Instagram that 

can be used in strategic brand communication. The research part of this thesis compared 

the theory with qualitative data gained from interviews with curators and strategist of 

Czech business accounts on Instagram. BMW, Vyvolejto, Bang & Olufsen, Simply 

Cola, Queens and Zmrzlinar are the brands presented in this research. The main aim was 

to answer the research question: why are Czech brands using Instagram in their 

communications and what are the main strategies and tools they’re using. 

Among the main reasons for using Instagram in brand communications was to 

increase brand awareness and reach target audience. On Instagram, it is easy to 

showcase products and use them together with desired associations, lifestyle and 

situations in which they should be used. Brands appreciate the focus on visual media but 

they are aware of the pressure to constantly create new, high-quality and engaging 

content. That’s very expensive and time consuming. Because of that, they tend to share 

only few pictures per week. Text is less important and its role is to complete the picture 

or add context. Brands are not using many hashtags, usually they work only with their 

own branded hashtag. UGC is an important part of content strategy because it feels 

more authentic and it also strengthens the relationship with the customer. Emotions are 

an important attribute of a successful post. Even though Instagram was in the beginning 

based on instant photography, brands are using professional cameras and editing 

programs to create content for their online channels. The main reason for this behavior 

is to respect the visual identity of the brand that doesn’t correspond with Instagram 

filters. Influencers play an important role in their communications strategies. They 

support the brand and expand its reach. Brands are using only influencers that fit their 

brand identity and that are connected to their target group. The number of followers is 

less important. Czech brands are not using Instagram Stories and Live Video, even 

though it is in their plan. The main reason is lack of time and capacities. Ads are used 

only occasionally to expand the brand awareness and reach new users. Most of the 
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strategists believe that successful brand on Instagram should use authentic and high-

quality content that follows the brand identity. Communication with fans is also 

important. The results of this research confirm that brands consider Instagram as an 

important marketing tool, yet they are still learning how to use it to maximize its 

potential. 
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Příloha č. 1: Sociální sítě v České republice – březen 2017 (obrázek) 

 

 
(zdroj: GroupM) 
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Příloha č. 2: Rozhraní Instagramu (vlastní zpracování) 

 
Zdroj: instagram.com/milka_czsk 
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Příloha č. 3: Úplné přepisy rozhovorů (text) 

 

1. Rozhovor 

Firma: Queens 

Respondent: Radim Stezka 

Místo: Praha 

Datum: 31.3.2017 

 

Proč je podle Vás komunikace na Instagramu pro značky důležitá? 

„V našem případě především z toho důvodu, že náš cílový zákazník je ve věku 15-25 let 

a na sociálních sítích tráví celý den, v podstatě non-stop.“ 

 

Čím se Instagram liší od ostatních komunikačních kanálů? 

„Tím, co jsem vlastně řekl už v té první odpovědi. Tím, že náš zákazník je na 

Instagramu a na Facebooku fakt 24 hodin denně. A je to pro něj nejdůležitější zdroj 

veškerých informací kompletně.“ 

 

Existují nějaké nevýhody této komunikace? 

„Možná nevýhodou je, že my jako značka jsme si museli částečně zvyknout na to, že je 

to pro lidi i nejdůležitější komunikační kanál. Takže přestože jsme dlouho měli na webu 

uvedený jenom kontakty jako telefon a email, tak pro toho našeho zákazníka jsou tohle 

jakoby archaický způsoby komunikace. Takže my jsme se museli za poslední tři roky 

přetransformovat a trošičku si zvyknout na to, že komunikace se zákazníkem prostě 

probíhá přes messenger. Primárně. A až pak je telefon a email třeba.“ 

 

Máte nějakou oblíbenou firmu na Instagramu, která Vás ve vaši práci inspiruje a 

proč? 

„Já sleduju hodně e-shopů v zahraničí s podobnýma věcma, které prodáváme my. 

Nejvíc mě baví profil size.co.uk, to znamená anglickýho obchodu s oblečením a 

teniskama. Ale jsou i v Čechách podobný dobrý profily, myslím, že třeba Freshlabels 

maj skvělej Instagram feed a facebookový stránky. Líbí se mi jejich vizuální stránka, 

líbí se mi jak to maj jakoby nastavený, že ty posty jsou si všechny docela podobný a má 

to jednotnou formu.“ 
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Odkud získáváte obsah na svůj Instagram? 

„Myslím si, že třeba ze 70 % je to náš vlastní, kterej si sami vytváříme, a ze 30 % jsou 

to nějaké oficiální materiály od značek, který prodáváme.“ 

 

Jaká je frekvence postování příspěvků a na jaké události reaguje? 

„Je velice pravidelná, myslím, že v tomhle jsme docela extrémní, ale máme zkušenost, 

že nám to funguje. Takže máme čtyři posty na Instagramu denně, zhruba pět dní v 

týdnu, o víkendu většinou tři instagramové posty. A na Facebooku máme ve všední dny 

šest denně a sobota čtyři, neděle většinou pět. Je to jakoby o jeden dva posty míň.“ 

 

Využíváte možnosti UGC? 

„Ano, využíváme ho primárně na Instagramu a vím, že to velice dobře funguje. A mám 

i spoustu feedbacku, jak od zákazníků, tak i třeba od jiných firem, že si toho hrozně 

vážej u nás, protože to jakoby ještě víc spojuje tu značku s tim zákazníkem.“ 

 

Využíváte na Instagramu video? 

„Spíš v Instagram Stories. V rámci normálních postů moc ne, protože zaprvé Instagram 

všichni dělaj kvůli likes a u videí to neni moc dobře vidět, protože tam jsou primárně ty 

počty zhlédnutí. Myslím si, že video je lepší formát spíš pro Youtube a Facebook.” 

 

Jaké příspěvky fungují na Vašem profilu nejlépe a proč si myslíte, že tomu tak je? 

„Nejlépe fungují příspěvky, které nám zasílají naši influenceři. Nebo teda které 

vytváříme s našimi influencery, protože zaprvé to jsou lidi známý a lidi je znaj a lidi je 

lajkujou. Zadruhý jejich instagramové životy jsou samozřejmě založené na perfektní 

vizuální propracovanosti, takže oni si na těch postech dávají záležet, a proto jsou tak 

úspěšný.“ 

 

Využíváte možnosti filtrů na Instagramu? 

„Ne, vůbec.“ 

 

Proč ne? 

„Myslím, že vzhledem k tomu, že postujeme většinou náš vlastní obsah, kterej fotíme na 

dobrý foťáky a dobrý světla, tak není potřeba to jakkoliv filtrovat nebo upravovat. 

Používám filtry možná u pěti, míň jak pěti procent všech příspěvků. Občas. V podstatě 
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se jedná jenom o příspěvky, kdy mám něco jako hrozně horkýho, jsem na shopu, chci to 

hrozně rychle postnout, tak to vyfotim na telefon a pak ten filtr použiju, protože mám 

takovou starou 5S, takže ten foťák není úplně dokonalej. Ale fakt minimum z těch 

příspěvků.” 

 

Jak komunikace na Instagramu zapadá do zbytku komunikační strategie? 

„Sociální sítě pro nás maj takovou 30 % prioritu z celýho marketingu. Možná 20 % 

prioritu z celýho marketingu. Časově je to určitě věc, která zabírá nejvíc času, se dá říct. 

A myslím že bude na prvním místě, co se týče důležitosti z těch našich komunikačních 

kanálů.“ 

 

Má Vaše firma firemní hashtag? 

„Má, #queens_cz, ale přiznám se, že i přestože bych ho měl denodenně kontrolovat, co 

pod tím hashtagem je, tak to vůbec nedělám. A spíš nás lidi označujou, tak tam přehled 

mam, kde se objevujeme.“ 

 

Kolik běžně sdílíte u příspěvku hashtagů a jak dochází k jejich výběru? 

„Myslím si, že to průměrně bude míň a míň. Bude to takových pět až šest hashtagů. 

Fakt dělám základní věci, kterýma mám popsat tu věc.“ 

 

Spolupracujete s influencery? 

„Ano, spolupracujeme s influencery, a je to pro nás velmi důležitá věc.” 

 

Jak si influencery vybíráte? 

„Hledáme lidi, kteří mají blízko k našemu produktu, protože si stojíme za tim, že 

influencer může být funkční pouze pokud ten influencer má ten produkt rád. A má k 

němu nějakym způsobem blízko. Myslím si, že prostě (..) Já jsem prostě hrozně proti 

tomu, když automobilka přijde za někym a najde si influencera jenom kvůli tomu, že on 

má nějakej dosah. Takže v první řadě ten člověk musí být napojen na náš produkt a v 

druhý řadě musí být napojen na naši cílovou skupinu.“ 

 

Jak se v dnešní době snažíte odlišit od ostatních obchodů se street módou a 

teniskami? Influenceři i aktivity se v tomto odvětví velmi překrývají. 
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„Je pravda, že tenhle typ contentu se hrozně moc podobá už u veškerý konkurence, 

protože ty produkty jsou v podstatě stejný. Snažíme se s těma influencerama pracovat 

tak, aby to u nich vypadalo líp než že nás jenom označej. Takže proto naše influencery 

nevyužíváme jenom na Instagram, ale snažíme se s nima mít nějakej bližší vztah. 

Snažíme se vytvářet jinej výstup, než jsou jenom fotky na Instagram.“ 

 

Jakou musí mít influencer sledovanost, aby byl pro vaši značku zajímavý? 

„Na tom nezáleží. Na tom primárně nezáleží. Jako samozřejmě asi bych měl říct 

nějakou odpověď. Jako že to musí bejt v řádech desetitisíců, ale pokud ten člověk má 

dosah i jinej než jenom instagramovej nebo jenom na sociálních sítích, tak pro nás může 

bejt zajímavej. Jako například spolupracujeme s Tomášem Třeštíkem, kterej na 

Instagramu podle mě nemá moc sledovatelů, má spíš jako Facebook. Ale pro nás je 

důležitej jako v tom, že je to veřejně známá osobnost i mimo tu naši cílovou skupinu, 

protože ho znaj lidi od 15 do 50.“ 

 

Probíhají tyto spolupráce na bázi finanční odměny či barteru? 

„Asi bych se k tomu neměl vyjadřovat.“ 

 

S kolika influencery v tuto chvíli spolupracujete? 

„Řádově to jsou desítky.“ 

 

Kde vidíte největší přínos v této spolupráci? 

„Asi se vrátím k jedné z těch prvních odpovědí, protože díky nim dokážeme prodat líp 

produkt naši cílové skupině a vytváří nám to nějakej obsah marketingovej. A je to 

jakoby součást toho celku, brandu.“ 

 

Využíváte možnosti Instagram Stories? 

„Využíváme, ale myslím si, že bychom mohli využívat mnohem víc, ale nemáme na to 

kapacity.“ 

 

Jak se liší váš běžný obsah od toho na Stories? 

„Ne moc, respektive řekl bych, že na Instagram Stories sdílíme takový dva druhy 

obsahu. Jeden je spojenej s aktuálním děním, to znamená různý eventy, když děláme. 

Nebo když jsme v zahraničí na veletrhu a podobně. A druhá část obsahu je obsah, kterej 
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je velice podobnej tomu, co dáváme do normálních fotek, ale spíš jako odkazujeme, že 

dáme do Instagram Stories pět fotek z nějakýho fotoreportu a dáme k tomu info, že 

zbytek fotek najdete na blogu.“ 

 

Využíváte funkci livestreamingu? Pokud ano, tak k čemu? 

„Párkrát jsem ji použil u nějakých eventů, ale zatím ne zas tak moc.“ 

 

Využíváte možnosti placené reklamy? 

„Úplně minimálně.“ 

 

O jaký typ reklamy se v takovém případě jedná? 

„Spíš je to nějaká neproduktová reklama. Protože Instagram má tu nevýhodu, že má 

jenom jeden jedinej odkaz, takže podpořit finančně jeden konkrétní příspěvek, kterej by 

měl prodávat, podle mě nemá zas takovej význam. Víc investujeme už do Facebooku 

než do Instagramu.“ 

 

Takže si nemyslíte, že je reklama na Instagramu příliš účinná? 

„Já si myslím, že může být účinná v určitých sektorech, ale myslím, že pro nás to není 

zas tak důležitý. Že máme nastavený jiný kanály tak, aby vydělávaly peníze.“ 

 

Kterou ze zmíněných strategií považujete za nejdůležitější pro úspěch na 

Instagramu? 

„Myslím si, že to bude vlastní a uvěřitelnej reálnej obsah. Myslím si, že to musí dávat 

smysl pro tu značku, musí to bejt jako její produkt, musej to být její lidi, musí to být 

něco určitě řízený in-house. Určitě si nemyslím, že se o firemní Instagram může starat 

agentura, nějaká možná, ale in-house je určitě lepší. Prostě vlastní a uvěřitelnej obsah.“ 

 

Jak vnímáte budoucnost Instagramu pro firemní komunikaci? 

„Myslím si, že se to bude ještě zlepšovat, protože Instagram teď ještě trošku upravil ty 

profily, je tam tlačítko kontakt. Otázka je, kdy dodá víc klikatelnejch odkazů do feedu. 

V tu chvíli si myslím, že to může bejt totální bomba pro firmy, ale otázka na jak 

dlouhou dobu, protože si myslím, že tím pádem to otráví ty samotný uživatele. A 

samozřejmě spousta sociálních sítí má tu blbou vlastnost, že nevydržej moc dlouho. 

Kromě Facebooku. Respektive Facebook vydržel dlouho a vydrží ještě dlouho, ale už 
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má uplně jiný funkce a lidi ho používaj uplně jinak. Takže to, jak teď známe Instagram 

se může klidně za dva roky změnit a my vůbec nevíme jak. Nicméně si myslim, že v 

nejbližší budoucnosti můžou firmy Instagram používat ještě víc a budou na něm 

vydělávat ještě víc peněz, pokud to budou umět.“ 

 

Co přijde po Instagramu, kam se firemní komunikace posune? 

„Já si myslim, že komunikace bude napevno u Facebooku primárně a na Instagramu se 

bude ještě víc rozšiřovat. Protože Direct Messages jsou pro nás momentálně taky jeden 

z hlavních komunikačních nástrojů s našimi zákazníky.“ 

 

Jaký je váš názor na Snapchat, využíváte tuto aplikaci? 

„Umřel. Definitivně. Zcela jsem ho pohřbil, poměrně i cíleně, protože to sám vidím i na 

svym vlastnim profilu. Tam mě sledovalo každej snap 70-80 lidí a teď mě sledujou 4. 

Takže vim, že když jsme měli na Snapchatu Queens 2000 followerů, tak věřim, že teď 

se na to podívá 80 lidí. A pro nás to nemá význam to držet při životě. Obzvlášť ve 

chvíli, kdy Stories přidává i Facebook a dneska jsem to po aktualizaci Facebook 

aplikace viděl, že je to na každý stránce.“ 

 

V čem je podle Vás Queens nejsilnější? 

„Myslim si, že docela dobře umíme využít toho jednoho odkazu, že spousta firem to 

ještě nedokáže využít nebo nevěří, že jeden jedinej odkaz může být dobře využitelnej. 

Protože my jsme ho začali využívat hned na začátku a lidi si na to rychle zvykli. A my, 

co se týče konverzního poměru, tak máme u Instagramu velice dobré statistiky. Myslim 

si, že to spousta firem ještě neumí využít na 100 % nebo tomu nevěřej. Myslím si, že je 

docela důležitý u Instagramu, že jsme lidi naučili, že nás označují na fotkách a že se ten 

obsah šíří dál a jméno té značky se šíří dál. Myslím si, že do budoucna fakt bude hrozně 

důležitá i ta komunikace na Instagramu skrze Direct Messages. Takže takhle bych to asi 

shrnul.“ 

 

2. Rozhovor 

Firma: Bang & Olufsen 

Respondent: Tomáš Hodboď 

Místo: Praha 

Datum: 18.4.2017 
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Proč je podle Vás komunikace na Instagramu pro značky důležitá? 

„Důležitá je pro nějakej specifickej druh cílové skupiny, jako zejména pro mladší lidi, 

kteří víc konzumujou vizuálně než textem nebo hlasem, což se dá nějak generačně 

dokázat, že takhle to funguje. A důležitý je to proto, že ta značka nějakým způsobem 

budovat svojí vizuální podobu. Asi daleko víc než přímo prodávat, tak spíš buduje 

nějaký pocit z tý značky jako takovej a navozuje nějaké situace, během kterých by se 

ten produkt měl konzumovat.“ 

 

Jak se to projevuje u značky Bang & Olufsen?  

„V případě Bang & Olufsen jsou to situace, kdy máš poslouchat muziku a kde ty 

produkty můžeš doma mít, jak by mohly vypadat a jak jdou dohromady s vybavením 

bytu.“ 

 

V čem se liší Instagram od ostatních komunikačních kanálů? 

„Hlavně tím, že je primárně vizuální a ani tak nejde o to, co je u toho napsaného. Je to o 

vizuální čistotě a o tom, jak ta značka působí a co tam dělá. To znamená, že je to 

mnohem více o obrázcích a videích. Daleko víc než kdekoliv jinde.“ 

 

Jaký je u Bang & Olufsen kladen důraz na Instagram v rámci celé strategie? 

„Těžké téma. Je to vnímané jako důležitý kanál, který pomáhá tu značku otevírat daleko 

většímu spektru lidí. Docela důležitý je, že u Bang & Olufsen je to důležitý především 

pro specifickou produktovou řadu a pro specifický sub-brand, který se jmenuje BEO 

Play, což jsou přenosná sluchátka a přenosné speakery. To znamená, že tam je to 

důležitější, protože je to produktová řada, která míří hodně na mladý lidi, zatímco Bang 

& Olufsen jako takovej jsou extrémně drahý produkty, který stojí 60 000+ a jsou pro 

lidi, který na to mají peníze a který si vybavujou byt. Pro tu Beo Play řadu je to, si 

myslim, hodně důležitý, možná až kritický, protože se tam představujou příležitosti, ve 

kterejch se ty produkty dají používat. A tím pádem se ty produkty i rozlišujou, pro jaký 

příležitosti jsou udělaný. A zároveň se na Instagramu využívají influenceři.“ 

 

Jsou nějaké nevýhody komunikace na Instagramu? 

„Určitě jo. Daleko víc je to nástroj, kterej je potřeba podporovat finančně, to znamená 

využívat reklamní formáty. Vzhledem k tomu, že se tam vlastně velmi obtížně 
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shromažďuje jakákoliv komunita, protože tam na to neexistuje žádnej komunikační 

nástroj, formát a tak dál. Těžko tam člověk buduje followery, prostě lidi, který ten účet 

sledujou. To znamená, že daleko hůř se buduje organickej dosah. Takže to je určitě 

nevýhoda. Možná ještě nevýhoda je určitě to, že jelikož je to vizuální médium, tak je 

daleko větší důraz kladenej na to, jak tam ty věci vypadaj, a to znamená, že ta produkce 

obsahu je tam mnohem víc náročná. Z pohledu produkčních peněz, který se na tom musí 

utratit než třeba posty, který se dají smontovat dohromady na Facebooku ve 

Photoshopu, tohle uplně na Instagramu udělat nejde. Nebo rozhodně ne v případě Bang 

& Olufsen.“ 

 

Jaká je frekvence postování příspěvků? 

„U Bang & Olufsen je to asi jiné než u jiných značek, zpravidla je to jednou za týden, 

maximálně dvakrát. To je frekvence.“ 

 

Je komunikace založená více na produktové fotografii či na emocích? 

„Je to tak i tak. Víc je to zaměřené na emoce, to znamená na situace a na to, v jakých 

situacích si to máš užít. Jsou tam vlastně hodně moodový obrázky, kde si to užíváš nebo 

kde si to užívaj zákazníci. Ale je tam samozřejmě i z 30-40 % komunikace produktová, 

kde jsou produktové fotky a vlastně produktový benefity těch jednotlivých produktů.” 

 

Odkud získáváte obsah na Instagram? 

„Jsou to 3 směry. Jedno je vlastní produkce toho obsahu. Pak je to obsah, kterej je od 

uživatelů. Ten má ještě další dvě podkategorie. To jsou lidi, kteří to spontánně nahrávaj 

a pak jsou to naši influenceři, kteří to fotěj. Třetí je globální obsah.“ 

 

Jaké z těchto příspěvků fungují nejlépe? 

„Nejvíc fungujou samozřejmě ty moodový situace, protože je to něco, s čím se ten 

člověk dokáže daleko líp identifikovat. Než když je to čistě produktová fotka, která je 

vždy situovaná do nějakýho umělýho prostředí, a je tam vyloženě jenom ten produkt. 

Ten mood vždycky funguje líp, což ale je typický pro Instagram, protože tam vlastně ty 

hezký vizuály a ten hezký pocit, který z nich jde, funguje daleko líp než nějakej produkt 

na bílym pozadí nebo klidně na barevnym, je to daleko důležitější.“ 
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Využíváte na Instagramu video? 

“Velmi málo. Jednak se nepoužívá globálně, lokální produkce je drahá, takže velmi 

málo využíváme video. Ale snažíme se ho zapojit do toho.” 

 

Využíváte možnosti filtrů? 

“Nepoužíváme, protože ta značka má nějakou svojí art direkci, nějakej svůj vizuální 

tón. A ten uplně nejde ruku v ruce s filtrama na Instagramu. Bylo by na tom hodně 

poznat, že to jsou fotky protažený tim filterem. Ta fotka by ztratila na hodnotě, tohle je 

jeden důvod. To znamená, všechny ty fotky se upravujou podle nějakýho vizuálního 

stylu dopředu než se uploadujou.“ 

 

Jak tento obsah zapadá do celkové komunikace? 

„Je to velmi podobné. Ta značka se snaží být konzistentní na všech kanálech, takže 

pokud si otevřeš microsite českou nebo zahraniční nebo se podíváš na globální účet, tak 

většina těch fotek je vizuálně nebo pocitově podobná. Bang & Olufsen se snaží 

komunikovat všude stejně.“ 

 

Jak tvoříte popisky k příspěvkům a jaká je jejich role? 

„Snažíme se tam nějakým způsobem popsat tu situaci a kontext toho produktu v té 

situaci. Pokud je to produktovej post, tak vyloženě ten produkt jako takovej a jeho 

benefity. Myslim si, a i z toho jakou máme zkušenost, z toho nevyplývá, že by to hrálo 

nějakou zásadní nebo klíčovou roli. Ty lidi se chtěj inspirovat. Samozřejmě je to benefit 

potom pro to, pokud je ten produkt zaujme a chtějí se o tom dozvědět víc, tak se můžou 

prokliknout, něco si o tom přečíst, zjistit si název toho produktu (.) Potom ho nějakým 

způsobem hledat a koupit. Ale jako ten popisek asi neni ten nejdůležitější.“ 

 

Má Vaše firma firemní hashtag? 

„Používáme ho u veškerého obsahu, který publikujeme. Plus ho používají influenceři, 

kteří současně tagují ten účet, když něco postujou. To znamená, že využíváme ho k 

tomu, abychom drželi ten jeden hashtag pro českej region a shromažďovali pod něj náš 

obsah, i obsah uživatelů.“ 

 

Spolupracujete s influencery? 
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„Ano. Vybíráme si lidi, kteří nejsou úplně prvoplánový influenceři, kteří vzešli z nějaký 

Youtube scény a tak dál. Vybíráme si starší lidi a vybíráme si je tak, že to jsou lidi, kteří 

jsou nějakým způsobem výrazní v tom, co dělají, mají kolem sebe silnou komunitu, 

která je sleduje, a jsou schopni tu komunitu ovlivnit v tom, že když si něco koupěj, tak 

ta komunita je následuje. Je to hodně spojené s hudbou a poslechem, takže si hodně 

vybíráme lidi, který k tomu mají blízko a často to jsou lidi, kteří ten produkt spontánně 

používaj. Je to pro ně, že by ten produkt stejně měli. Jako Tomáš Klus, Ben Cristovao, 

Terezie Kovalová. Ale i Tomáš Třeštík jako fotograf nebo Pasta Oner jako umělec. 

Takže spíš tahle sféra lidí, umělci a hudebníci.“ 

 

Je zajímavé, že ostatní značky velmi využívají obsah influencerů na svém vlastním 

profilu. Bang & Olufsen fotky nevyužívá. Proč? 

„My to děláme velmi sporadicky, nechceme značku spojovat s konkrétními lidmi v 

oficiální komunikaci. Chceme, aby to ty lidi zapojili do svého života, protože to maj 

rádi, a protože to používaj. Ne aby to byla umělá reklama, protože jim někdo zaplatil, 

ale protože ten produkt je tak dobrej. Takže to je filozofie za tím. Snažíme se s nima 

dělat i kampaně, kdy oni dostávaj speciální kódy pro lidi, který je sledujou, slevový. Ale 

to čistě jenom proto, protože se snažíme trackovat, jakej dopad potom mají na prodej 

těch produktů. Takže nad tím přemýšlíme i obchodně.“ 

 

Takže se ten dosah influencerů liší? 

„Určitě. Přesně tak. To byla i filozofie tý kampaně, že jsme chtěli vědět, kdo je reálně 

jakoby schopen přinýst nějakej zisk a prodej, a kdo vlastně vůbec.“ 

 

A to se prokázalo? 

„Ano. Někteří víc a někteří míň, někteří i vůbec třeba.” 

 

Jakou musí mít influencer sledovanost, aby byl pro vaši značku zajímavý? 

„Sledovanost není primární kritérium. Důležitý pro nás je, že ten člověk je nějakym 

způsobem silnej v tom, co dělá a musí mít nějakou komunitu, která ho respektuje. Není 

to tak, že musí mít 50 000 followerů a pod to nejdem.“ 

 

S kolika influencery v tuto chvíli spolupracujete? 
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„Já si myslím, že to je do deseti. Mění se to v závislosti na kampaních, ale těch hlavních 

je nějakých pět nebo osm. Celkově si myslím, že jich je 10.“ 

 

Kde vidíte největší přínos v této spolupráci? 

„Oni pomáhají šířit dosah tý značky, je to vlastně jinej reklamní kanál, kterej se akorát 

platí jinym způsobem. Protože buď je to barter... neni to prostě klasickej reklamní 

formát. Pomáhaj šířit povědomí o těch produktech. My se ještě snažíme spojit každej 

ten produkt s konkrétním člověkem tak, abysme v závislosti na tom, k čemu je ten 

produkt určenej, ho spojovali s člověkem, kterej se v takových situacích objevuje nebo 

ho takhle může používat. Takže nám pomáhá definovat k čemu ten produkt je, kdy se 

má používat a zvyšuje dosah toho, že ty lidi o tom vědí, kteří jsou v té komunitě, kterou 

by to mohlo zajímat.” 

 

Využíváte možnosti Instagram Stories? 

„Ne, zatím jsme to nedělali, ale určitě to plánujeme. Je to správná cesta. Je to jen o větší 

práci. Určitě bychom to použili u nového produktu, který je hodně do města, hodně pro 

urban lidi, takže tam si dokážu představit, že to hodně dokážeme zapojit než u té 

klasické komunikace.“ 

 

Využíváte možnosti Instagram Stories? 

“Ne, zatím ne.“ 

 

Využíváte možnosti placené reklamy? 

„Ano, využíváme. Klasicky promujeme sponzorované příspěvky, které se objevujou ve 

feedu.“ 

 

Myslíte si, že je reklama na Instagramu účinná? 

„Z dat to vyplývá a pro nás je to důležitý, protože ta značka neni tak známá a není 

mainstreamová, takže pro nís určitě účinná je, protože dokážeme jednorázově dostat to 

sdělení k většímu počtu lidí.“ 

 

Kterou ze zmíněných strategií považujete za nejdůležitější pro úspěch na 

Instagramu? 
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„Já si primárně myslim, že bys neměl sbírat fanoušky. Nejdůležitější je vizuální styl té 

značky, aby byl atraktivní pro ty lidi. Pak pokud bych si měl vybrat, tak lidi, kteří ten 

obsah šíří dál, kteří ji nesou nebo ji umí vyfotit. Správně by to asi mělo bejt tak, že ty 

lidi by měli být školeni k tomu, jak ten produkt fotit, v jakých situacích a jakej vizuální 

styl by to melo mít.“ 

 

Jak si stojí Instagram ve srovnání s Facebookem?  

„Pro nás jsou ty platformy vyrovnaný, nemyslim si, že by jedna funovala líp než druhá. 

Pro ty lidi si myslim, že je atraktivnější Instagram, protože je to prostě o vizuálním 

pocitu z těch věcí, a ty samotný jsou krásný. Ale nemyslim si, že bysme to měli jako 

preferenci, buď jedno nebo druhý. Pořád platí, že na Facebooku je víc lidí než na 

Instagramu, takže z tohohle pohledu je pro nás Facebook důležitý, když děláme nějakou 

kampaň.“ 

 

Jak vnímáte budoucnost Instagramu pro firemní komunikaci? 

„Všechny ty platformy se přibližujou dohromady, takže vlastně nedokážu říct, jaká bude 

ta budoucnost, protože navzájem všechny ty aplikace jako je Messenger, Snapchat, 

Instagram přejímaj všechny funkce mezi sebou, takže se vlastně hrozně mergujou. 

Takže je otázka u čeho a jak to skončí. Samozřejmě toho vizuálního smogu je tam 

mnohem víc, ale lidi si byli schopni přivyknout algoritmu, byli schopni si přivyknout na 

Insta Stories, který nikdo nechtěl. Možná to bude daleko víc o objevování contentu skrz 

tu funkci “explore”, která daleko míň bude o newsfeedu, který máš, a daleko víc to bude 

o tom exploringu, který ti tam bude dávat na základě toho, co sleduješ zajímavý Stories 

a zajímavý fotky. Což je zase daleko větší šance potom pro potenciální značky nebo 

jakýkoliv uživatele dostat se k většímu počtu lidí. Ale jako to, co vim ze zahraničí a od 

lidí, kteří třeba maj spoustu desítek stovek tisíc followerů, tak je to o tom, když dřív to 

fungovalo jinak to explore, a kdy vlastně přispívat pod těm hashtagama bylo hrozně 

důležitý. Myslim, že v dnešní době už to nemá takovou roli, protože ten algoritmus se 

chová nějakym způsobem za tebe.“ 

 

3. Rozhovor 

Firma: Vyvolejto 

Respondent: Jana Bakalářová 

Místo: Praha 
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Datum: 23.3.2017 

 

Proč je podle Vás komunikace na Instagramu důležitá? 

„Komunikaci na Instagramu považuji za důležitou z důvodu nárůstu aktivních uživatelů 

v cílové skupině značky Vyvolejto. Naší strategií je pokrýt všechny kanály, kde 

můžeme cílovou skupinu zastihnout a oslovit (..) Takže proto je Instagram nedílnou 

součástí.“ 

 

Čím se liší od ostatních komunikačních kanálů? 

„Pro nás je to vlastně zjednodušená komunikace postavená na hezkých fotkách a 

videích. Oproti Facebooku má ale velmi omezený funkce, proto se snažíme vytěžit co 

nejvíc z toho samotného vizuálního obsahu. To u nás funguje úplně nejlépe.“ 

 

Jaký důraz je kladen na Instagram v rámci celkové komunikační strategie? 

„Určitě velký, protože tvoříme produkty, které jsou vlastně na Instagramu i částečně 

založený. Taky především kvůli interakci s fanoušky a práci s obsahem od těch 

fanoušků. V současné době ale i kvůli navazování nové spolupráce s ambasadory nebo 

blogery, kteří mohou ty produkty dostat ještě dál. Mají většinou velký dosah a tvoří 

obsah, který se lidem líbí.“ 

 

Existují nějaké nevýhody komunikace na Instagramu? 

„Asi o žádných nevím. Jedině co mě napadá, je možnost přidání odkazu. V našem 

případě jde o e-shop a jde to pouze do bia. Nám by se líbilo přidávat odkazy i u 

jednotlivých příspěvků, které by odkázaly uživatele k nám na web. Nejlépe přímo k 

produktu, který byl v tom příspěvku.“ 

 

Jaká je frekvence postování příspěvků? 

„To se hodně liší, ale v průměru jsou to asi 3 až 4 příspěvky týdně. V období kampaní to 

ale může být pak až 7 postů týdně, to se vážně snažíme ten obsah dostat ven.“ 

 

Je vaše komunikace založená více na produktové fotografii či na emocích? 

„Snažíme se o kombinaci obou. Emoční stránka je pro nás stejně důležitá jako ta 

produktová. Ve fotkách pracujeme hodně s motivy přírody, jídla a zvířat. Zvířata 

fungují asi snad úplně nejlépe. Důležitý je pro nás skloubit obě věci a snažit se udržet 
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minimalismus, který je vlastně synonymem naší značky. A ten by možná bez nějakého 

občasného oživení nefungoval moc dobře, protože na Instagramu je občas lepší věci 

přehánět.“ 

 

Odkud získáváte obsah na Instagram? 

„Obsah si většinou fotíme sami v našem studiu, ale taky využíváme obsah od našich 

fanoušků. Za ten jsme strašně rádi, protože to funguje podle interakce úplně nejlépe. 

Fotky jsou různé, moc hezky nastylizované, a často focené v hezkých interiérech, kam 

bysme sami neměli přístup. Dost se to liší od našich vlastních fotek a ten kontrast 

přináší interakce. Je to prostě něco jiného a docela nám to funguje.“  

 

Využíváte na Instagramu video? 

„Ano. A řekla bych že vlastně i relativně často. Používáme ho například k představení 

nového produktu. Ve videu totiž můžeme ukázat všechny charakteristiky produktu, a to 

normálně jednou fotkou nezvládneme. Co se týká dosahu, tak je se statickou fotkou asi 

srovnatelný.“ 

 

Jaké příspěvky fungují na Vašem profilu nejlépe? 

„Rozhodně fotky, které přebíráme od fanoušků. Nebo naše produkty vyfocené jako 

DIY, to znamená všechny naše návody, kdy jsme něco vytvořili a pak sdíleli. A pak 

samozřejmě novinky.“ 

 

Využíváte možnosti filtrů?  

„Filtry nepoužíváme, protože si vždy fotky upravíme v počítači. Nenašli jsme snad 

žádný filtr, který by nám vyhovoval a seděl k tomu stylu, který používáme. Ale vlastně 

jsme ho asi ani nehledali.“ 

 

Jak komunikace na Instagramu zapadá do zbytku komunikační strategie? 

„Patří mezi naše klíčové kanály společně s Facebookem a Pinterestem. Komunikujeme 

víceméně jenom online (.), teda když nejsme na akcích. Takže proto je Instagram 

nedílnou součástí.“ 

 

Jak tvoříte popisky k příspěvkům a jaká je jejich role? 
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„To hodně záleží na danym sdělení (.) Když jde o soutěž nebo různý akce, soustředíme 

se na text, aby byl co nejkratší a nejsrozumitelnější. Ale když jde spíše o image fotku, 

tak to klidně i vyjádříme jenom emotikonem.“ 

 

Má Vaše firma firemní hashtag? 

„Používáme #vyvolejto. Hodně s ním pracujeme při různých akcích, kde návštěvníky 

motivujeme hashtag používat.“ 

 

Kolik běžně sdílíte u příspěvku hashtagů a jak dochází k jejich výběru? 

„Většinou pouze tenhle jeden hashtag. V případě novinky občas dáme #novinka, 

většinou je to ale hodně podle sdělení. Upřímně moc neexperimentujeme. Myslim, že to 

ani nepůsobí dobře.“ 

 

Jakou roli u příspěvku hrají? 

„Pod hashtagem sbíráme obsah a vlastně si tím zvyšujeme šance, že se k nám ten UGC 

obsah dostane. Ale využíváme je i třeba k soutěžím.“ 

 

Spolupracujete s influencery?  

„Ano, docela často, ale spíš se jedná o kreativce. Nejde uplně o influencery v tom 

klasickym slova smyslu.“ 

 

Podle čeho si je vybíráte? 

„Asi hlavně podle vizuálního stylu. Soustředíme se hlavně na ty, kdo mají vizuální cit, 

fotky jsou jednoduché a mají nějakou pozitivní energii. U výběru je pro nás důležitý i 

jak vypadá jeho vlastní Instagram. Nehledáme uplně nutně nějak výrazně známého 

blogera. Spíš hledáme prostě někoho, kdo si bude hrát s kompozicí a má vztah k tomu 

našemu produktu samotnému. To je totiž ve fotkách pak hodně vidět (..) Ale když hezky 

fotí, tak ty naše požadavky jdou dolů. Nedávno jsme spustili magazín, kde se taky 

věnujeme rozhovorům s instagramery. Když se nám někdo líbí, ať už z té komunity 

#igerscz nebo mimo něj, oslovíme ho přímo a pak už je to jenom na nás, jak se s nim 

domluvíme.“ 

 

Z jakých oborů pocházejí a jak taková spolupráce probíhá? 
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„To my ani moc nevíme. Často se většinou domníváme, že to jsou studenti. Spolupráce 

je docela jednoduchá. Oni nám něco nafotí, vytvoří třeba návod nebo DIY, a my jim 

pošleme odměnu. Asi největší přínos vidim v tom, že získáme nějaký nový obsah, 

zároveň můžeme inspirovat zase někoho dalšího, aby si taky něco vyrobil. A taky 

affiliate marketing je pro nás důležitý, protože to zase tu značku může dostat dál. To se 

teď snažíme využít i v zahraničí.“ 

 

Využíváte možnosti Instagram stories? 

„Sem tam ano. Ukazujeme tam nové produkty, když zrovna něco přichystáme. Ale 

chtěli bychom mnohem více.“ 

 

Využíváte možnosti placené reklamy? 

„Ano. Většinou to jsou sponzorované posty, které odkazují na náš e-shop.“ 

 

Myslíte si, že je reklama na Instagramu účinná? 

„Je pro nás účinná a i důležitá, protože ty produkty může dostat k někomu, kdo nás ještě 

nesleduje, ale ty produkty by se mu mohly líbit. Bez peněz to jde velmi těžko, třeba 

hashtagy už moc nefungují.“ 

 

Sledujete pravidelně analytické nástroje k plánování strategie? 

„Sledujeme je během kampaně a snažíme se co nejvíce optimalizovat.“ 

 

Kterou ze zmíněných strategií považujete za nejdůležitější pro úspěch na 

Instagramu? 

„Jelikož se teď v současné době zaměřujeme na zahraniční trh, tak za důležité 

považujeme asi především dostat se mezi influencery. Aby se nám podařilo je oslovit a 

navázat novou spolupráci, díky které se pak dostaneme mezi další uživatele z té dané 

země.“ 

 

Jak vnímáte budoucnost Instagramu pro firemní komunikaci? 

„Pro firemní komunikaci bude Instagram určitě pořád důležitý, otázkou ale zůstává, zda 

se firmám bude nadále chtít platit tak vysoké částky za propagaci značky blogerem. 

Jestli pak ta návratnost nebude lepší třeba z placené reklamy, která je zároveň 

jednodušší na správu.“ 
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Jaký je váš názor na Snapchat, využíváte tuto aplikaci? 

„Po zavedení Insta Stories a i livestreamingu dáváme Snapchatu sbohem, protože už pro 

nás nemá žádný význam. Tak snad nám odpustí.“ 

 

4. Rozhovor 

Firma: Zmrzlinář 

Respondent: Mikuláš Pavlík 

Místo: Praha 

Datum: 14.4.2017 

 

Proč je podle Vás komunikace na Instagramu důležitá? 

„Podle mě už z jednoho jedinýho důvodu, že příspěvky na Instagramu mají mnohem 

větší dosah než na Facebooku. Protože Facebook v posledních letech kvůli algoritmům 

a snaze vydělat co nejvíc peněz přes placenou reklamu množství toho obsahu krátí. 

Takže Instagram je ještě platforma, která umožňuje relativně oslovit bez placení tisíce 

lidí. Na rozdíl od Facebooku, kde máme na stránce třeba 7 000 fanoušků, organicky to 

vidí pětina z nich, pokud to nepodpořim. Takže už jenom z důvodu dosahu, ale i z 

důvodu vizuální komunikace. Já stránky spravuju, píšu texty a spolu s Jakubem 

Dohnálkem to vymýšlíme. A on to fotí. Myslím, že je dobrý fotograf a ty fotky se lidem 

líbí, takže Instagram je vzhledem k tomu, že je založenej na vizuálech hodně důležitou 

platformou.“ 

 

Jaký důraz je kladen na Instagram v rámci celkové komunikační strategie? 

„Určitě by bylo fajn ten obsah rozlišovat a mít extra obsah na Facebook a něco co 

dáváme na Instagram, ale nějak to nejsme schopni časově dělat a nepřijde nám (..) U 

Zmrzlináře jsme se rozhodli od začátku, že ten obsah budeme jenom překlápět. Takže 

vymýšlíme vždycky tu samou věc. Třeba víc s lidma komunikujeme přes Facebook, 

protože mi přijde, že v současné době supluje webové stránky. Web pro kavárny ztrácí 

důležitost a často ani neni funkční, mají jenom nějakou landing page, kde mají otvírací 

dobu a adresu. Facebook je to místo, kde se dozví všechny informace. A Instagram je 

asi to místo, kam se podívám třeba na ty fotky od posledních uživatelů a na základě 

toho si řeknu, zda se mi tam líbí a chci to místo navštívit. Takže Facebook spíš 

informace, Instagram styl.“ 



   

 

122 

  

 

Existují nějaké nevýhody využívání firemního Instagramu? 

„Dřív to bylo tak, že tam nebyly žádný metriky nebo měřitelnost, což se v posledním 

půl roce změnilo. Ty reklamy tam jdou dělat taky, když to člověk nastaví na Facebooku, 

tak se to automaticky nastaví, zda to chce být i na Instagramu. My, i když jsme si to 

nikdy nijak extra nezdůvodnili, tak jsme odpůrci reklamy na Instagramu. Nebo nám to 

tam přijde, že je to rušivý, když člověk skroluje těma příspěvkama. A často je to 

vytržený z kontextu. Takže tam nikdy nepodporujeme příspěvky.“ 

 

Jaká je u Zmrzlináře frekvence sdílení příspěvků? 

„Vždycky by mohla být lepší. O něco. My si od začátku víceméně u všech těch 

restaurací dáváme za cíl nejmíň dva příspěvky za týden, ideálně třeba tři. Ale hodně 

záleží i na sezóně. Takže říkáme si, že je lepší kvalita nad kvantitou. Takže když víme, 

že nic neni, neni žádná novinka nebo zajímavost, tak radši klidně týden vynecháme, než 

abychom tam něco za každou cenu cpali. Protože víme, že to nebude mít žádný větší 

úspěch.“ 

 

Je vaše komunikace založená více na produktové fotografii či na emocích? 

„Já myslim, že určitě je to obojí. Jako Zmrzlinář by neměl úspěšný sociální sítě, kdyby 

ten produkt nebyl skvělej. Jsou podniky podle mě, kde se to dá vytvořit uměle, ten hype 

kolem toho, asi by to šlo i tady za pomoci hezkejch fotek a všeho, ale ve chvíli (..) My 

to bereme jako prémiovou zmrzlinu, v Praze to patří mezi třeba 3-4 nejlepší 

zmrzlinárny, zakládáme si na tom, že to je bez chemie a ta cena je tam vyšší. Občas si 

lidi stěžovali, že to je malý a drahý, což je taková obliba (.) Takže ten produkt je podle 

mě alfou omegou, ale jde to ruku v ruce. Jako jsou podle mne kávárny, který maj super 

produkty, ale fakt hnusnej Facebook nebo Instagram a nevadí to, často to získává 

nějakou větší autenticitu. A pak to nevypadá, že to dělá nějaká externí agentura a že si 

to dělaj přímo ty lidi, který to dělaj s láskou a rozuměj tomu. Takže se nedá podle mě 

říct, co je správně nebo špatně.“ 

 

 

Co je tedy podle Vás lepší, aby Instagram spravovala agentura nebo in-house? 

„Je to otázka. Ještě ve chvíli, kdy jsem v roli agentury, tak bych vůbec neměl říkat, že 

inhouse. Už jsou smartphony, který dnes vyfotěj skvělou fotku, a pokud proto má ten 
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člověk trošku cit, tak dokáže udělat základní úpravu ve VSCO nebo tak, a je to v 

pohodě. A může ten obsah přidávat teoreticky každý den, a ví o těch produktech 

všechno, tak to má určitě svoje výhody. Zároveň třeba podle mě u toho Facebooku je ta 

správa tý agentury důležitá proto, že je tam nějaký odstup. Ve chvíli kdy tam přijde 

špatná recenze nebo si ty lidi stěžujou, tak když by byl s nimi v kontaktu přímo ten 

člověk z té kavárny, tak nedokáže mít v tu chvíli ten odstup a chladnou hlavu, a nějak 

mu to vysvětlit a najít nejlepší řešení. Takže v tom je podle mě důležitost tý agentury.“ 

 

Odkud získáváte obsah na Instagram? 

„My si všechno fotíme sami, nikdy nepřejímáme žádný fotobanky nebo podobně. A i 

kdyby si to spravovaly ty kavárny samy, tak to podle mě neni dobrá cesta. Je lepší dát 

ošklivou fotku než tam dát nějakej zástupnej obrázek, kterej nevypovídá o ničem. Ta 

fotka je v současnosti často to hlavní sdělení. Takže všechno vymýšlíme a každý týden 

chodíme fotit do těch kaváren. Vždycky se snažíme nafotit třeba tři příspěvky dopředu, 

a to pak využíváme.“ 

 

Využíváte fotografie od svých návštěvníků? 

„Občas jo, na Facebooku. Když jednou za dva tři měsíce uděláme album to nejlepší z 

Instagramu. Nás to stojí minimum práce a potom označíme ty lidi, že jsme přidali jejich 

fotky. A podle mě to hrozně dobře podporuje nějaké sepětí té značky a toho zákazníka.“ 

 

Jaké příspěvky fungují na Vašem profilu nejlépe? 

„Třeba co byly nejúspěšnější příspěvky posledních měsíců… Tak když jsme vyfotili 

Kubova pětiletýho synovce s jeho psem ohařem, před Zmrzlinářem, nějaký první jarní 

počasí. Dali jsme to tam a jako to jsme věděli, že je to laciný, bude to útočit na ty emoce 

a jelo to fakt hodně. A líbilo se to. Celkově když jsme párkrát dali psa, tak to pak ty lidi 

začali fotit. Třeba my jsme poprvé vyfotili Kubova psa se zmrzlinou, otázka je, jak je to 

vhodný nebo ne, a pak dva tejdny na to se začaly na Instagramu objevovat fotky, jak 

někdo má psa a zmrzlinu, a docela si myslim, že jsme je ovlivnili. A ty děti určitě 

fungujou, ale ty dáváme málo, protože jich okolo sebe moc nemáme a nechceme fotit 

cizí v tý kavárně. No a potom já moc nemám rád za každou cenu snahu spojovat něco s 

Velikonocema nebo s Valentýnem, ale třeba na Valentýna jsme udělali takovou kytici 

se zmrzlin, červenejch, asi sedm různých druhů, který měli, a to mělo třeba 800 lajků. 

Obecně co třeba ještě funguje, když je venku zima a ošklivě. A my do toho dáme lidem 
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trošku jara, zeleně, sluníčka. Jo a co nejvíc funguje, je alkohol, to je úplně neskutečný. 

Když jsou třeba alkoholový zmrzliny nebo řekněme, zase trošku lacině, naproti je 

Sokolovna a my tam vyfotíme zmrzlinu, tak je to úspěšný.“ 

 

Využíváte možnosti filtrů? 

„Já ty fotky neupravuju, ale Kuba to nějak upravuje... Občas to upraví v mobilu, ale 

většinou na počítači skrze nějakej preset ve Photoshopu. A určitě se z toho vytahujou 

barvy. Filtry na Instagramu ale vůbec. Ale teď jsme nad tím zrovna přemýšleli nedávno 

a ani nevíme, jak v současnosti vypadaj a třeba to neni ani tak hrozný, ale vlastně se ty 

fotky… my to většinou fotíme na zrcadlovku, ale stejně úspěšná fotka se dá vyfotit na 

mobil. Stačí hrozně málo, mělo by to vypadat nějak autenticky. A ne moc jako z 

Photoshopu.“ 

 

Jak tvoříte popisky k příspěvkům a jaká je jejich role? 

„Já třeba vim, že u některých fotek je ten text druhořadej a je cílem, aby byl co 

nejkratší. Ideálně se říká od 50-100 znaků, že to zaujme a nebere to pozornost tý fotce. 

Ale občas máme uplně obyčejnou fotku a je to důležitý dostat tam nějakej vtip nebo to 

ozvláštnit. Často je to i třeba u některejch stránek, snažíme se předat informaci, aby se z 

toho něco dozvěděli. Občas je to jenom obyčejný okomentování bez hlubšího smyslu. 

Ideální příspěvek by byl, ale my je moc nedáváme, protože ty informace je strašně 

složitý dostat, ačkoliv by za to stály, tak třeba: „Dneska máme borůvkovou a borůvky 

bereme od pani Růžičkový ze Šumavy. Veze je k nám jednou za 10 dní.“ Ukázat co je 

za tim, to by byl uplně ideální případ.“ 

 

Má Vaše firma firemní hashtag? 

„Máme #zmrzlinář a nevymýšlíme žádný kreativní hashtagy. Asi na Instagramu by 

možná měly smysl, ale na Facebooku to podle mě nikdy nefungovalo. Ale tady to fakt 

funguje a ty lidi to označujou skoro vždycky. Ze začátku jsme se báli, že #zmrzlinář je 

strašně generickej název, kterej může bejt cokoliv, a občas se tam dostanou nějaký cizí 

fotky.“ 

 

Další hashtagy tedy k příspěvkům nepřidáváte? 

„Ne, nemáme to rádi. Myslim si, že dřív to frčelo víc. Nemyslim si, že tolik lidí přes to 

vyhledává. Možná bychom mohli dosáhnout nějakýho většího dosahu, v rámci 



   

 

125 

  

marketingu by to mohlo být žádanější, ale snažíme se (..) Jako je kvalitní produkt a na 

nic si nehraje a nepřikrášluje, tak se snažíme mít i kvalitní komunikaci. A fotka s 20 

hashtagama by nás spíš odpuzovala.“ 

 

Spolupracujete s influencery? 

„U Zmrzlináře relativně málo. Je to hodně trendy slovo a asi určitě má nějakej význam. 

Už je to přesycený v poslední době, dřív to byli blogeři, dnes to jsou influenceři. Třeba 

jsme udělali akci s holkama z Cup Of Style, protože jsou to naše kamarádky, takže to 

bylo i dostupnější. Věděli jsme, že k nám chodí i dospělí lidi a děti z okolních škol až 

tolik ne. Cílem bylo tam dostat ty děti, ideálně i s rodičema. Takže jsme uspořádali akci 

„A Cup of Style ve Zmrzlináři“ a holky to nasdílely. Udělali jsme nějakou spolupráci a 

domluvili se, že se to objeví na Facebooku a Instagramu, taky jsme to nechtěli nějak 

přehnaně protlačovat. Udělali jsme facebookový event a holky kopečkovaly zmrzlinu. A 

do toho se věnovaly těm lidem. A bylo tam hodně holek, taky se říká, že to je jejich 

cílovka, ačkoliv ony to velmi nerady slyší, kolem 13-14 let, bylo tam hodně těch holek a 

můžeme to hodnotit jako úspěšný. Ale je otázka, že je to těžko měřitelný. My jsme 

udělali nějaké kartičky, kdy jsme jim dali ten den, když vezmou kamaráda na další 

zmrzku, tak mají 20 % na další zmrzku. Ale upřímně těch kartiček se moc nevrátilo a šli 

tam hodně kvůli těm holkám. Těžce se nám to měří. My jsme rádi, že jsme oslovili 

nějakou cílovku, ale z dlouhodobého pohledu si tim nejsem jistej.“ 

 

Využíváte možnosti Instagram Stories? 

„Podle mě jsou Stories uplně skvělá věc, která ještě víc prohlubuje ten vztah s tím 

zákazníkem. Když dáme 2-3 storíčka denně, tak to neni přehnaný a může vidět věci 

přímo z toho podniku. Ještě to teď řešíme s lidma ze Zmrzlináře, aby si ten obsah 

generovali sami a třeba ukázali, jakou zmrzlinu mají ten den. Ale zatím to využíváme 

jenom příležitostně, dost málo. Právě když jdeme fotit, tak ještě natočíme další věci. Ale 

je to podle mě zábavný a dobrý.“  

 

Využíváte funkci livestreamingu? Pokud ano, tak k čemu? 

„Neudělali jsme, ale plánujeme to. Máme seznam plánů do budoucna, vlastně jak 

bychom tu komunikaci chtěli ozvláštnit a přijít s něčím novym. Ale nemá smysl podle 

mě dělat livestream, pokud tam neni něco nového a zajímavého. Takže když zase 

uspořádáme nějakou akci, kdyby tam šel Radek Hřivňák, kterej tu zmrzlinu vyrábí a 
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něco tam o ni mluvil, tak neváhám ani vteřinu. Ale nebudem to dělat jen z toho důvodu, 

abychom si mohli odškrtnout, že jsme to dělali.“ 

 

Využíváte možnosti placené reklamy? 

„Na Instagramu ne. Protože se nám nelíbí, ale neříkám, že to je špatně. Ale v té naší 

komunikaci jsme si řekli, že to nechceme dělat. Na Facebooku jo a asi bychom se bez ní 

už neobešli. Nedáváme tam žádné vysoké částky a nepodporujeme každý příspěvek, ale 

Facebook nás nějak nutí víc a víc to dělat. My děláme Zmrzlináře od loňského ledna, 

řešili jsme to už od října a oni otevřeli první únorovej tejden. A za ten rok se to dost 

proměnilo, ten organický dosah, a nemyslim si, že to je horším obsahem.“ 

 

Je ještě něco, co byste rád zmínil? 

„Podle mě na tom Instagramu je dobrý ten vztah s fanouškem. Člověkem, který sám 

přidá příspěvek. Někdo si vyfotí zmrzlinu, přidá hashtag, lokaci nebo nás označí na 

fotce a my mu to lajkneme nebo občas okomentujeme. Což na Facebooku nejde dělat a 

neděláme to. Nebo teda označujou, ale Instagram je pro tuhle komunikaci lepší. A je 

důležitý být v kontaktu s tim fanouškem.“ 

 

Kterou ze zmíněných strategií považujete za nejdůležitější pro úspěch na 

Instagramu? 

„My spolupracujeme, všechny ty stránky, co děláme, jsou ve světě gastronomie, kde 

platí svá pravidla. Influenceři jsou důležitý třeba u těch komerčnějších značek, ale v tom 

gastru (..) Já si myslim, že celkově ta vizuální komunikace, ukázat ty produkty a ukázat 

ten příběh za tim. Jak jsem říkal, že kdyby si ty fotky dělali sami, tak myslim, že je to 

víc v pohodě, kdyby měli horší fotky na Facebooku, na tom Instagramu by to chtělo mít 

ty hezčí. A podle mě tak jak je v posledních letech trend fotit si jídla, tak vlastně 

kdokoliv, kdo přijde do těch restaurací, tak si to vyfotí, a to je pro nás docela výhra, že 

se nám to přirozeně šíří a vytváří fanouškovský základny a obsah.“ 

 

Co přijde po Instagramu, kam myslíte, že se firemní komunikace posune? 

„Podle mě, kdyby Instagram zůstal co nejjednodušší, jako byl nebo ještě teď trochu je, 

tak by to bylo nejlepší. Tam je problém ten, že jak Facebook, který teď vlastní 

Instagram, vznikly Instagram Stories, vykradli Snapchat, vytvořili Messenger Stories a 

teď jsou Facebook Stories. A pak ty správci nebo my často na nějakých školeních 
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řešíme, jak se s tim do budoucna popereme, jakej typ příspěvků bude vhodnej kam a zda 

budeme využívat Facebook Stories (.) A podobně. Zatim to teda odmítáme, protože ta 

představa (..) Je to strašně zvláštní, jak se rozmělňují ty kanály a chtělo by to vybrat spíš 

nějaký ty hlavní a těch se držet.“ 

 

Takže předpokládám, že Snapchat je pro vás úplně mrtvý? 

„No, on pro nás nikdy nebyl živej, ale to je naše chyba. Protože na Spanchatu je 

mnohem složitější přidávání těch fanoušků a tady na Instagramu je každej. Těžko říct, 

jak to bude dál.“ 

 

5. Rozhovor 

Firma: BMW 

Respondent: Marek Bouška 

Místo: Praha 

Datum: 7.4.2017 

 

Proč je komunikace na Instagramu pro BMW důležitá? 

„Značka tam zejména kontinuálně udržuje povědomí o modelech a značce jako takové, 

může komunikovat s různými cílovými skupinami a může inspirovat zákazníky ke 

koupi. Respektive ukazovat situace a příležitosti, ve kterých by bylo příjemné nebo 

dobré vlastnit některý z modelů BMW.“ 

 

Jaký důraz je kladen na Instagram v rámci celkové komunikační strategie BMW? 

„Instagram je stabilní prvek komunikace, respektive je silnou součástí social media 

komunikačního mixu. Je to nástroj pro budování povědomí, ale nikoliv prodejní kanál.“ 

 

Existují nějaké nevýhody komunikace na Instagramu? 

„BMW má několik cílových skupin a taky různé modely pro různé skupiny. Instagram v 

organickém dosahu nemá možnost cílit na různé skupiny lidí. Proto pak komunikace 

může působit nekonzistentně, protože se tam mísí několik stylů nebo i modelů 

dohromady.“ 

 

Dá se komunikace na Instagramu navázat na aktivity BMW v offline marketingu? 
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„Ano, určitě. Třeba v rámci Insta Stories, nebo i příspěvků, lze o offline aktivitě 

reportovat a zprostředkovat ji tak většímu počtu lidí. Ale větší napojení, si myslím, není 

moc možné.“ 

 

Projevila se nějak na Instagramu nedávná krize jednoho z BMW dealerů - Invelt? 

„Na toto téma nemůžeme poskytovat komentáře.“ 

 

Jaká je frekvence sdílení příspěvků? 

„Dva až tři příspěvky týdně.“ 

 

Je vaše komunikace založená více na produktové fotografii či na emocích? 

„Více rozhodně na emocích, kde ale produkty hrají klíčovou roli. Z podstaty produktu 

jde samozřejmě daleko více o emoce. Auto není rychloobrátkové zboží, které by lidi 

spontánně nakupovali. Komunikace na Instagramu tak slouží spíš k připomínání se 

zákazníkům a k vyvolávání pozitivních asociací se značkou. Z podstaty je auto vždycky 

důležitým prvkem, ale ukazujeme ho v kontextu reálného prostředí. Ne vždy, ale z 80 % 

ano.“ 

 

Odkud získáváte obsah na Instagram? 

„Jedná se o globální obsah, vlastní produkci i fotky fanoušků. Pracujeme i s videem. 

Děláme speciální cutdown verze TV spotů a další video produkci, kterou dáváme i na 

Instagram. Speciální formát videoobsahu na Instagram ale nemáme a ani ho 

neprodukujeme.“ 

Využíváte možnosti UGC? 

„Ano, poměrně výrazně, využíváme fotky a příběhy lidí. Je to také jeden z obsahů, který 

funguje nejlépe. Taky dobře fungují auta v pohybu.“ 

 

Využíváte možnosti filtrů?  

„Nevyužíváme. Všechny fotky upravujeme většinou už při produkci a nahráváme 

upravené na Instagram. Navíc nativní filtry v Instagramu jsou příliš amatérské.“ 

 

Jak tvoříte popisky k příspěvkům a jaká je jejich role? 
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„Tvoříme primárně krátké popisky fotek, jsou spíše doplněním vizuálu, nemají nijak 

klíčovou nebo zásadní roli.“ 

 

Jak pracujete s hashtagy? 

„U příspěvků sdílíme 4 až 5 hashtagů. Globální a lokální hashtag pro značku, poté 

nějaké hashtagy pro jednotlivé modely (.) A případně hashtagy pro nějaký další kontext, 

který se na fotce odehrává. Není jich moc.“ 

 

Má firemní hashtag návaznost na jiné aktivity značky? 

„Ano. V případě, že jde o kampaňový obsah, používáme ke všem ostatním jako první 

hahstag kampaňový.“ 

 

Spolupracujete s influencery? 

„Ano, s některými dlouhodobě, s některými krátkodobě jen v rámci kampaní nebo 

uvedení nových modelů na trh. Pravidelně jsou to jednotky, nárazově desítky. Přesný 

počet nemůžeme uvést.“ 

 

Jak si influencery vybíráte? 

„Aby hodnotově nějak odpovídali modelu nebo té samotné značce. Často se jedná o 

populární postavy z Instagramu nebo třeba fotografy. A pak taky lidi, kteří nějak 

odpovídají kampani či modelu. Používáme model placené spolupráce i spolupráce 

barterové.“ 

 

Jakou musí mít influencer sledovanost, aby byl pro vaši značku zajímavý? 

„Sledovanost není primární cíl. Může mít jednotky tisíc nebo obrovský dosah. Primárně 

musí hlavně zapadat do komunikace a konceptu kampaně.“ 

 

Kde vidíte největší přínos v této spolupráci? 

„Vnímáme to jako spojení s odpovídajícími lidmi, kteří auto spontánně zapojí do svých 

životů a ukazují svému okolí, jakou roli v něm auto hraje, a jak dobře a efektivně pro ně 

funguje. Je to pro nás organický dosah s daleko větší autentickou linkou než běžná 

komunikace značky.“ 

 

Využíváte možnosti Instagram Stories? 
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„Zatím ne nijak aktivně nebo pravidelně. Prozatím. Do budoucna to určitě plánujeme.“ 

 

Využíváte funkci livestreamingu? 

„Nevyužíváme.“ 

Využíváte možnosti placené reklamy? 

„Ano, využíváme ji v rámci kampaní.“ 

 

Myslíte si, že je reklama na Instagramu účinná? 

„Ano, v rámci zvýšení dosahu sdělení v cílové skupině, kterou potřebujeme oslovit 

funguje reklama dobře. Výhodou je poměrně exaktní a precizní cílení.“ 

 

Jaké jsou obecné trendy automobilového průmyslu na Instagramu? 

„Řekl bych, že budování povědomí a emočního spojení se značkou je stejné pro 

všechny. V rámci kampaní nástroj umožňuje dobré vyprávění příběhu značky či 

konkrétní kampaně. Některé značky volí Instagram pro odhalování nového modelu nebo 

využívají livestreaming.“ 

 

Co přijde po Instagramu, kam se firemní komunikace posune? 

„Další vyzvou pro značky bude určitě AR a VR. Kombinace digitálního obsahu a 

reality, poté virtuální realita jako taková. To bude next step v komunikaci a tvorbě 

obsahu, nějakého uživatelského zážitku.“ 

 

Jaký je váš názor na Snapchat, využíváte tuto aplikaci? 

„Na českém trhu ji nijak nevyužíváme, je totiž nerelevantní z pohledu naší cílové 

skupiny BMW. Snapchat jako takový má určitě svou relevanci, funguje primárně na 

osobní komunikaci mezi uživateli, není to model “one-to-many” ale spíše “one-to-one”. 

Nastavuje nový trend v komunikaci a prolínání digitálního obsahu do reálného 

prostředí. Což bude v budoucnu trend. Pro lokální malé trhy je nemožné Snapchat nějak 

reálně použít, protože nelze vytvořit vlastní filtr do aplikace nebo jakkoli jinak 

přitáhnout pozornost větší báze uživatelů k účtu a obsahu té značky.“ 

 

6. Rozhovor  

Firma: Simply Cola 

Respondent: Monika Sedláčková 
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Místo: Praha 

Datum: 16.3.2017 

 

 

Proč je komunikace na Instagramu pro Simply Colu důležitá? 

„Vzhledem k cílové skupině, což jsou velmi mladí lidi, tak je nejdůležitější, protože ty 

jsou primárně na Instagramu a nejsou tolik na Facebooku. A my přes Instagram 

dokážeme mnohem líp řešit problém, který ta značka má. To je, že lidi to považujou za 

něco jinýho, než to ve skutečnosti je. My skrz Instagram, přes oficiální účet, a hlavně 

armádu lidí, co se věnujou jídlu na Instagramu, dokážeme měnit vnímání značky. 

Spojovat to s věcma, který nám pomáhaj budovat to, že to není energetickej drink s 

colou, ale že je to prostě cola.“ 

 

Jak se liší od ostatních komunikačních kanálů a jaký je na Instagram kladen 

důraz? 

„Daleko větší než na Facebook. Jednak tím, že se pro to speciálně vytváří obsah. Ten se 

samozřejmě používá i na Facebooku, ale primárně se vytváří pro Instagram. To 

znamená, že jde spíš o situace pocitový, nejsou to produktový fotky. Není tam hlavní 

hrdina produkt. A pracujeme tam i s konceptama, kdy vymýšlíme speciální projekty, 

které se týkají hlavně instagramové scény. Netýká se to Facebooku.“ 

 

Simply Cola spadá pod Red Bull, který je ideálním příkladem značky, která dobře 

pracuje s emocemi. Je to u Simply Coly podobné? 

„Je to čistě postavený na tom, že se tam samozřejmě sem tam objevuje nějaký 

produktový post, ale z 90 % je to postavený na situacích, emocích, pocitech, které ti 

mají navodit to, kdy si ten produkt máš dát. A kdy je nejvhodnější pomýšlet na to, kdy 

si ho dát. A přes to se snažíme měnit vnímání toho produktu, které v tuhle chvíli není 

správně.“ 

 

Odkud získáváte obsah na Instagram? 

„Jsou to dvě složky, vlastní produkce a globální produkce. Vlastně se to mixuje, protože 

ta komunikace probíhá zatim asi ve čtyřech regionech na světě (.) Nebo tedy ve čtyřech 

zemích. Česko je jednou z nich, kde se to testuje, to znamená, že si mezi sebou 

vzájemně sdílíme content.“ 
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Využíváte možnosti UGC? 

„Velmi málo ho využíváme, protože není tak kvalitní, jak bychom potřebovali. Občas 

využíváme fotky, který nám pošlou spolupracující influenceři. Ale ano, je to jakoby 

UGC, ale ne v tom pravym slova smyslu, že to jsou fanoušci. Ale jsou to food blogeři, o 

kterých víme, že uměj fotit jídlo, a tak nám občas vyfotěj věci, který my potřebujeme.“ 

 

Jaké z těchto příspěvků fungují u Simply Coly nejlépe? 

„Paradoxně fungujou příspěvky, kde ten produkt je jenom jako taková nepatrná součást 

celého obrazu. Obecná zkušenost z FMCG je taková, že fungujou fotky, kde je 

obrovsky znázorněnej produkt. U Simply Coly je to naopak. A obecně fungují lépe ty 

situace než fotka toho produktu jako takovýho.“ 

 

Využíváte při editaci možnosti filtrů? 

“Ne.” 

 

Jak tvoříte popisky k příspěvkům a jaká je jejich role? 

„Jsou to spíš velmi krátký popisky, všechno se snažíme vystihnout obrazem jako 

takovym. To znamená, že je to nějakej dovětek, kterej to má dovysvětlit, ale nehraje to 

nijak klíčovou roli. Důležitější je to, co je tam. Důležitější jsou pro nás hashtagy.“ 

 

Jakým způsobem hashtagy využíváte? 

„Máme firemní hashtag a potom máme nějakou strategii hashtagů, které se využívaj pro 

ty jednotlivé příležitosti. To znamená, že ta komunikace je naplánovaná tak, že tam je 

asi 8 oblastí, kde by ten produkt měl figurovat, a každá ta oblast má svoje specifický 

hashtagy.“ 

 

Spolupracujete s influencery? 

„Ano. S mnoha. Byla to součást taktiky, jakym způsobem ovlivnit vnímání produktu. 

To znamená, že jsme v podstatě v jednu chvíli byli doslova v kontaktu s celou 

instagramovou foodie scénou. To znamená s lidma, který se nějakym způsobem 

věnujou jídlu a blogování na Instagramu. Vůbec to nebyli lidi jako superstar, který by 

měli 100 000 lidí, ale pracovali jsme i s lidma, který měli jednotky tisíc, to znamená, že 

jsme měli nějaké kategorie. Bylo to rozdělený tak, že jsme měli skupinu lidí, se kterýma 
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spolupracujeme úzce a pravidelně. To jsou lidi, který sledujou desítky tisíc followerů. A 

pak jsou velký skupiny lidí, který sleduje málo lidí, ale jsou pro nás nějakym způsobem 

zajímavý. A ty samplujeme. To znamená, že to minimum, co dostávaj jednou za rok, je 

speciální balíček s ingrediencema Simply Coly tak, abysme vysvětlili, o čem to je. Pak 

je nějaká prémiovější skupina, která dostává vždycky nějakej hezkej a praktickej dárek. 

Dostávali třeba takovou speciální deku s provazama, kterou si mohli dát přes rameno a 

jít si dát piknik. V tom byly zabalený Simply Coly. A takových věcí se plánuje víc a víc, 

vždycky na ten rok. A pak je tam nějaká skupina lidí, kterým my plníme nějaký zážitky 

a pracujeme s ní dlouhodobě. Je to nějaká parta, se kterou pracujeme a která odpovídá 

moodu tý skupiny, která by to měla koupit.“ 

 

Simply Cola pořádala akci v Botanické zahradě, na kterou byla pozvaná 

významná část českého Instagramu. Jak to probíhalo a jaký byl primární účel? 

„Paradoxně ten produkt je tady asi pět let, ale komunikačně se začal řešit až poslední 

rok. A tohle byla toho součást. Vlastně tam to vzniklo tak, že v rámci toho abysme 

vysvětlili, že to je přírodní produkt, tak jedna z ingrediencí je kolovej oříšek, ze kterýho 

se to originálně dělá. A jedinej kolovník, kterej existuje v Česku, je v Botanický zahradě 

v Praze. Takže my jsme se domluvili na spolupráci s Botanickou zahradou, kde 

minimálně rok byla taková chill zóna u toho kolovníku, kde byla taková dřevěná stěna, 

kde byly popsaný ingredience, které jsou v Simply Cole. Bylo to u toho kolovníku a 

Simply Cola byla partnerem rostliny. A my jsme udělali takový pozdně letní večer pro 

tuhle skupinu a doplnili jsme je o lifestyle lidi. Byla tam Ann Blogger Kid, která je 

vlastně zpěvačka. A byli tam další lidi, co se zabývaj lifestylem. Ne jenom foodie 

scéna.“ 

 

S kolika influencery v tuto chvíli spolupracujete? 

„V té nejširší podobě jsou to fakt desítky, možná bysme se bavili i o čísle, které 

přesahuje stovku. To jsou lidi, se kterýma spolupracujeme třeba jednou za rok. A pak je 

tam nějaký užší číslo, který je nějakých 6-8 lidí, a to je skupina, se kterou pracujeme na 

nějaký užší bázi. Každý měsíc s nima něco řešíme a zapojujeme je do nějakých 

konceptů.“ 

 

Využíváte další možnost Instagramu jako Stories či Live Video? 

„Využíváme, používalo se to v zimě. Takže využíváme.“ 
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K čemu konkrétně a jak se to lišilo od běžného obsahu na Instagramu? 

„Dává to jakoby mnohem větší benefit v tom, že dokážeme odvyprávět nějakej mikro-

příběh nějaký situace, což vlastně v těch klasickejch postech nedokážeme. Takže tohle 

byla nějaká zimní příležitost, kdy jsme to odvyprávěli.“ 

 

Využíváte či využívali jste někdy Snapchat? 

„Ne, nemyslím si.“ 

 

Využíváte možnosti placené reklamy? 

„Ano, určitě. Jedná se o karousel nebo promovaný příspěvek. Využíváme i video a 

Boomerangy. Video jsme využili primárně v nějakym konceptu, kde jsme fotili 360° 

fotky a potom jsme z nich dělali video. Takže to byl primární účel videa. A využíváme 

gify nebo Boomerangy, abysme zase oživili tu scénu.“ 

 

Kterou ze zmíněných strategií považujete za nejdůležitější pro úspěch na 

Instagramu? 

„Jednoznačně influenceři, který nám pomáhaj šířit tu myšlenku, že v konkrétních 

příležitostech, které jsou pro nás důležitý, si tohle máš dát. A je to typicky vybraný, 

protože Red Bull jako energy drink spolupracuje třeba s hudební scénou nebo se 

sportovcema. To znamená, kde je potřeba energie. My vlastně jdeme opačnou cestou a 

vybíráme si lidi, kteří jsou primárně spojeni s jídlem, což je klid. K jídlu si nedáš 

energetickej nápoj, takže tam je to pro nás klíčovej faktor. Ještě navíc cílová skupina 

jsou fakt lidi 15-24, takže to je pro nás klíčovej kanál.” 

 

Simply Cola komunikuje v současné době na Instagramu pouze skrze jeden 

globální účet. Jaké jsou výhody a nevýhody? 

„Dokážeme konzistentně budovat obraz té značky. Vzhledem k tomu, že komunikace 

zatím probíhá pouze ve vybraných evropských zemích, nemusíme čelit problémům 

globální komunikace na mnoha kontinentech. A tím pádem je ten obsah konzistentní a 

relevantní pro více trhů najednou. Taky vzhledem k tomu, že cílová skupina přemýšlí a 

chová se globálně, nálada příspěvků pak odpovídá všem zemím, kde komunikace 

probíhá.“ 
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Je možné pak měřit dopad kampaní v ČR, které jsou cílené na social a online, 

pokud je komunikace dohromady pro více zemí? 

„Ano, je to možné, měříme pak výkon podporovaných příspěvků, které samozřejmě 

cílíme pouze na Česko. Navíc reklamní systém umožňuje publikovat tzv. dark posty, 

tedy příspěvky, které na oficiálním účtu vidět nejsou a zobrazují se jen vybrané cílové 

skupině. Toho využíváme také a výsledky pak dostáváme z ads insights.” 

 

Snaží se Simply Cola využít popularity Red Bullu nebo se snaží spíš komunikovat 

zvlášť?  

„Neřekla bych úplně využít popularity, ale stavíme na podobných principech, 

hodnotách. Simply urřčite využívá hodnoty značky RB, její prémiovosti, hodnot, které 

si s RB lidé spojují. Snažíme se je přenést na Simply Colu, ale vyjadřovat je v nové 

příležitosti a s jiným nápojem. V úvodní kampani jsme používali “Nová Cola od Red 

Bullu”, teď už zmínka mateřské značky odpadla a komunikujeme čistě produktový 

název.” 

 

Ačkoliv SC spolupracuje s velkým počtem influencerů, tak se na oficiálním 

Instagram účtu neobjevují, ačkoliv je to běžná praxe. Místo toho se využívají 

modelové. Proč tomu tak je? 

„Vzhledem k tomu, že je účet globální, by nedávalo smysl pracovat s influencery napříč 

několika zeměmi. Museli by to být velké hvězdy, které mají globální měřítko, aby 

fungovali v několika zemích najednou. Každá země tedy pracuje s influencery lokálními 

a jejich obsah využívá jen sporadicky a případně na Facebooku, kde je možné příspěvky 

lokálně cílit.“ 

 

Kam se může firemní komunikace v oblasti FMCG do budoucnosti posunout? 

„Předpovídat cokoli v oblasti digitálního marketingu a sociálních sítí je prakticky 

nemožné. Vzhledem k tomu, že trend Stories, ať už na Snapchatu nebo Instagramu, se 

začíná objevovat i na dalších platformách, bude pro FMCG značky výzvou, jak s touto 

funkcionalitou pracovat. Jejím benefitem je, že skrze ni může značka jednoduše a 

efektivně vyprávět krátké mikropříběhy, tedy může zákazníkovi sdělit více informací a 

v lepším kontextu než jen v rámci jednoho statického vizuálu. Instagram jako takový 

zůstane důležitou aplikací pro určitou generaci zákazníků, nová generace zákazníků 

bude velmi pravděpodobně používat nějakou jinou platformu nebo jiný nástroj.“ 




