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Anotace 

Tato bakalářská práce pojednává o značce Nemléko a její marketingové komunikaci. Klade si 

za cíl popsat vývoj značky, využité marketingové techniky a zjistit jejich efektivitu. V práci je 

nejdříve věnován prostor teorii sociálních sítí a marketingu na sociálních sítích. Nejdříve je 

popsána marketingová komunikace na sociálních sítích, následně její historie, vývoj a také 

principy. Prostor je věnován také historii sociálních sítí obecně a fungování sociálních sítí 

Facebook a Instagram. Další část práce se zaměřuje přímo na zkoumanou značku Nemléko. 

Obsahuje deskripci historie a vývoje značky, sortimentu a konkurence. Detailně je popsána také 

marketingová komunikace značky. Poslední část této práce je věnována dotazníkovému šetření 

mezi zákazníky Nemléka a zároveň uživateli sociálních sítí, který zjišťuje, na kolik jsou 

zákazníci značky zasaženi její marketingovou komunikací na sociálních sítích. 

Annotation 

This bachelor thesis focuses on the brand Nemleko and its marketing communication. The 

purpose of this thesis is to describe development of the brand, used marketing tools, and to find 

out their efficiency. The first chapters describe the theory of social media and marketing in this 

environment. The first chapter describes marketing communication on social media, its history, 

development and principles. The second part of this thesis is dedicated to the brand Nemleko. 

It consists of description of the history, development, offer and competitors of the brand. Then 

the thesis offers a description of marketing communication of the brand in detail. The last 

chapter is dedicated to a questionnare which wants to find out the efficiency of the used 

marketing tools on social media.  
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sociální sítě, marketing na sociálních sítích, nová média, Facebook, Instagram 
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The marketing communication of the project Nemleko 
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Úvod 

 Trendem posledních let jsou bezesporu sociální sítě a chytré telefony. Ač je postavení 

tradičních médií stále silné, digitální média si velice rychle budují silnou pozici. Spojení dvou 

zmíněných novinek v životech především mladší generace přineslo spoustu kladů i záporů, už 

je to ale neodmyslitelná součást každodenního života. Lidé jsou neustále on-line, všichni ví, co 

se kde děje, co kdo dělá, jí, obléká. Přes sociální sítě komunikujeme, hodnotíme, sdílíme, ale 

také se inspirujeme. Inspirujeme se lidmi, které sledujeme a produkty, které používají, místy, 

kam chodí.  

Další trend, který posledních pár let můžeme ve světě, tedy i v České republice, 

pozorovat, je trend zdravého životního stylu, kam se řadí také zdravá strava. Lidé se více 

zajímají o to, co konzumují, čím své tělo živí. S tímto trendem se prolíná také trend rostlinné 

stravy a veganství, které není považováno jen za druh stravování, ale také životní styl. Rapidní 

zvýšení poptávky po veganských potravinách a rostlinných alternativách živočišných výrobků 

navedlo prodejce k rozšíření sortimentu právě tímto směrem. V současné době máme tedy 

snadno dostupné rostlinné výrobky v podstatě ve všech prodejnách s potravinami.   

Síly sociálních sítí si brzy všimli nejen běžní uživatelé, ale také společnosti, jak 

obchodní, tak například politické nebo náboženské. Ty už nyní sociální sítě v hojné míře 

využívají jako nástroj marketingové komunikace. A to nástroj velice silný, protože se často 

s těmi, koho sledujeme, ztotožňujeme. Vlivný uživatel, nebo také influencer, je kdokoliv, kdo 

na svých profilech na sociálních sítích umí vyprávět příběh a ovlivňovat jím, a to klidně jen 

menší množství uživatelů.1 Samozřejmě pro marketingové aktivity jsou nejvýhodnější ti 

uživatelé, kteří mají velké množství sledujících a co nejkvalitnější dosah.  

Spojením sociálních sítí a zdravého životního stylu lze v současné době dosáhnout velké 

popularity. Využila toho také značka Nemléko, původně projekt nadšenců do kvalitní rostlinné 

stravy. Té se také bude věnovat tato bakalářská práce. V první, teoretické, části se zaměří na 

sociální sítě a marketing v rámci sociálních sítí. Popíše historii sociálních sítí a změnu 

marketingové komunikace s jejich příchodem. Dále se také věnuje přímo fungování 

marketingové komunikace na sociálních sítích a jejími principy, které jsou odlišné od postupů 

v klasickém marketingu. Text se bude věnovat také zapojením influencerů do komunikace 

značky. 

                                                 
1 POPHAL, Lin. INFLUENCER MARKETING: TURNING TASTE MAKERS INTO YOUR BEST 

SALESPEOPLE. EContent [online]. 2016, 18-22 [cit. 2018-01-25]. ISSN 15252531. 
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Druhá část práce se zaměřuje přímo na značku Nemléko. Popisuje její vznik a vývoj, 

nabídku, filozofii, ale především marketingovou komunikaci a její fungování. Poslední oddíl 

práce pak tvoří praktická, výzkumná část, jejímž obsahem je sestavení dotazníku pro zákazníky 

Nemléka a jeho následné vyhodnocení. Dotazník byl sestaven tak, aby poukázal na efektivitu 

předešlé marketingové komunikace. 

Cíle práce si autorka stanovila hned dva. První cílem byla podrobná deskripce značky 

Nemléko, především jejího vývoje a marketingových technik. Druhým cílem bylo zjistit, jak 

zákazníci Nemléka a zároveň uživatelé sociálních sítí vnímají komunikaci značky na svých 

profilech a jak významné jsou sociální sítě jakožto zdroj informací a novinek o značce.  

V práci budou využity knižní i internetové zdroje, povětšinou s nedávným datem 

vydání, a to hlavně kvůli jejich aktuálnosti. Vzhledem k tématu sociálních sítí, které se neustále 

mění, je toto klíčové. Některé tituly, které byly uvedeny v tezi, nakonec nebyly využity 

z důvodu nalezení vhodnějšího zdroje. Veškeré anglické zdroje, které byly použity, přeložila 

autorka.  

Po podrobném nastudování tématu a zdrojů se autorka rozhodla mírně pozměnit 

strukturu práce od původní podoby v tezi, a to pouze z důvodu lepší přehlednosti, návaznosti 

textu a širšího pokrytí tématu. Kapitola Výklad pojmů byla úplně vyjmuta, protože autorka 

usoudila, že pro lepší návaznost textů je lepší zanést definice pojmů přímo do jednotlivých 

kapitol dle tématu. 
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1. Marketingová komunikace na sociálních sítích  

 Marketingová komunikace na sociálních sítích spadá do kategorie prezentace firmy na 

internetu. Internet je celosvětová počítačová síť a komunikační platforma, která se postupně 

stala neoddělitelnou součástí aktivit firem v různých odvětvích podnikání, státních i jiných 

institucí, organizací i jednotlivců. Jedná se o médium, které mělo tak zásadní celosvětový vliv 

na oblast obchodu, marketingu a komunikace jako žádné jiné médium. Na internet můžeme 

tedy pohlížet nejen jako na komunikační platformu, ale také jako na velice silné marketingové 

médium, které se vyznačuje celosvětovým působením, obrovskou šíří obsahu s funkcí  

a možností rychlé aktualizace, multimediálností, možností přesného zacílení a individualizace 

obsahu komunikace a v neposlední řadě interaktivitou.2 

Rozvoj internetového trhu celkově pomohl vývoji marketingu. Ačkoliv ještě před 

vznikem internetu byl v marketingu kladen důraz na co největší individualizaci přístupu 

k zákazníkům, byly zde jisté limity. Ty ale právě internet řeší tím, že umožňuje interaktivní 

personalizaci služby a následnou dvousměrnou komunikaci se zákazníkem. Pro propagaci 

značky na internetu jsou obvykle používány reklamní kampaně, mikrostránky, virální 

marketing nebo on-line PR a marketing pro podporu komunit. Některé zmíněné formy využívají 

také nástrojů sociálních sítí.3 4 

Sociální sítě na internetu byly původně vytvořeny s účelem vytvoření prostoru pro 

komunikaci s přáteli, avšak postupně docházelo k rozšiřování nabídky o další služby, např. 

možnost vkládání fotografií či videí. Sociální sítě brzy přitáhly pozornost podnikatelských  

a jiných subjektů, které vytváří profily pro své produkty jakožto nový způsob komunikace se 

zákazníky. Tyto profily jim také umožňují monitorovat diskuze o jejich značkách, organizovat 

neformální marketingové výzkumy nebo získávat databáze pro reklamní účely. Sociální sítě 

nabízí firmám prostor pro tvoření komunit a jejich následné ovlivňování. Jedná se o tzv. 

nepřímé ovlivňování, což znamená, že nejde o bezprostřední prodej, ale o vytváření povědomí, 

které by jednou v prodej mohlo vyústit. Marketing na sociálních sítích má povětšinou za cíl 

                                                 
2 PŘIKRYLOVÁ, Jana a Hana JAHODOVÁ. Moderní marketingová komunikace. Praha: Grada, 2010. Expert 

(Grada), s. 216. ISBN 978-80-247-3622-8. 
3 tamtéž, s. 219-224 
4 KARLÍČEK, Miroslav. Marketingová komunikace: jak komunikovat na našem trhu. 2., aktualizované a doplněné 

vydání. Praha: Grada Publishing, 2016, s. 183. ISBN 978-80-247-5769-8. 
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hlavně získání pozornosti, a to pomocí vytváření takového obsahu, kterému budou uživatelé 

sociálních sítí věnovat svou pozornost.5 

  

Forem marketingového působení na sociálních sítích se objevuje čím dál více. Můžeme 

mezi ně zařadit například tyto aktivity: 

 Založení profilů značce ve vybraných sociálních sítích; 

 Monitoring postojů a názorů v diskuzích na fórech, blozích atd.; 

 Nabídka vhodné formy spolupráce nejaktivnějším diskutérům či blogerům 

(influencerům); 

 Umístění vhodných videoklipů nebo fotografií na servery umožňující sdílení obsahu; 

 Vytváření diskuzních fór ke značce či aktivní účast v již vzniklých fórech.6 

 

Marketingová komunikace na sociálních sítích může být velice účinná, musí být však 

prováděna aktivně a aktuálně, což vyžaduje nejen finanční prostředky, ale také kvalitní lidské 

zdroje. Je třeba se této aktivitě věnovat systematicky a komplexně. Je také důležité pochopit, o 

jaké produkty mají zákazníci zájem a následně jim je ukazovat, podpořit známost a zajistit jejich 

dostupnost.7  

Efektivní využití marketingu na sociálních sítích slibuje tzv. engagement, neboli 

zapojení. Engagement zahrnuje účast, interakci, jistou důvěrnost a ovlivňování mezi jednotlivci 

a značkou. Engagement je prokazatelně efektivní, jak dokazuje Word-of-Mouth Marketing 

Association (WOMMA) svým výzkumem. Ten ukázal, že 78 % konzumentů se cítí ovlivněni 

příspěvky značek na sociálních sítích.8 

Sociální sítě se pomalu staly neoddělitelnou součástí tradičních kampaní a stále více 

firem si uvědomuje, že tradiční formy reklamy a propagace na sociálních sítích by měly být 

v souladu. Sociální sítě tak plní úlohu ve značkové i produktové reklamě. Sociální sítě jsou 

ideální platformou pro zvyšování povědomí o značce, uživatelé se pak ke značce vztahují, 

                                                 
5 FILL, Chris a Sarah TURNBULL. Marketing communications: discovery, creation and conversations. 7 th ed. 

Edinburgh: Pearson, 2016, s. 646-647. ISBN 978-1-292-09261-4. 
6 PŘIKRYLOVÁ, Jana a Hana JAHODOVÁ. Moderní marketingová komunikace. Praha: Grada, 2010. Expert 

(Grada), s. 246-248. ISBN 978-80-247-3622-8. 
7 JANOUCH, Viktor. Internetový marketing: Prosaďte se na webu a sociálních 

sítích. 1. vydání. Brno: Computer Press, 2010, s. 188. ISBN 9788025127957. 
8 QUESENBERRY, Keith A. Social media strategy: marketing and advertising in the consumer revolution. 

Lanham, 2016, s. 21-24. ISBN 978-1-4422-5153-3. 
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asociují. V produktové reklamě mají sociální sítě trojí úlohu, a to seznámení potencionálního 

klienta s produktem, přimění klienta k nákupu a poprodejní podporu zákazníka. Cílem prvotní 

fáze je povětšinou vyvolání co největšího zájmu o produkt a přesunutí debaty o produktu  

i do běžné komunikace. Pokud dojde k zakoupení produktu, je následně nutná i další péče  

o zákazníka a využití velké síly sociálních sítí, tedy jejich interaktivity. Zde dochází 

k hodnocení produktu a další komunikaci se zákazníkem.9 

1.1. Influencer marketing 

 Jedna z forem marketingu na sociálních sítích spočívá v zapojení tzv. influencerů, tedy 

veřejně známých osob, které mají určitý vliv, svými názory, postoji a myšlenkami mohou 

ovlivňovat ostatní lidi, zpravidla určité skupiny.10 Jedná se o formu tzv. influencer marketingu, 

neboli „identifikování a ovlivňování názorových vůdců (např. uznávané osobnosti ve svých 

oborech, celebrity), u nichž je pravděpodobnost, že budou hovořit o produktu a mají schopnost 

ovlivnit názory ostatních spotřebitelů“.11 Jak již bylo uvedeno v úvodu, influencery nemusí být 

jen ti s vysokým počtem sledujících, ale kdokoliv, kdo může své sledující, třeba jen několik, 

ovlivnit svým názorem. Nejčastěji se influenceři zapojují na základě předem sjednané dohody 

či smlouvy o podobě spolupráce. Influencer může být zdrojem řetězové word-of-mouth 

komunikace, často zvyšuje povědomí o značce a následný prodej.12 Spolupráce mezi značkou 

a influencerem může probíhat nárazově nebo kontinuálně, kdy je influencer součástí určité 

kampaně. V současné době je nejčastějším nástrojem pro marketing skrze influencery 

Instagram, jeho stálé příspěvky, ale také Instagram Stories, tedy časově omezené příspěvky. 

Vždy je třeba oslovit vhodně vybraného influencera, který se věnuje relevantnímu tématu.13 

1.2. Komunikace značky Nemléko na sociálních sítích 

 Značka Nemléko má své profily na Instagramu a Facebooku, kde působí od svých 

začátků, a to ještě před uvedením svých produktů na trh.  

                                                 
9 BEDNÁŘ, Vojtěch. Marketing na sociálních sítích: prosaďte se na Facebooku a Twitteru. Brno: Computer Press, 

2011, s. 44-46. ISBN 978-80-251-3320-0. 
10 SVOBODA, Petr. Influencer. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia 

Foundation, 2001- [cit. 2018-01-30]. Dostupné z: http://wiki.knihovna.cz/index.php/Influencer 
11 PŘIKRYLOVÁ, Jana a Hana JAHODOVÁ. Moderní marketingová komunikace. Praha: Grada, 2010. Expert 

(Grada), s. 270. ISBN 978-80-247-3622-8. 
12 PROCHÁZKA, Tomáš a Josef ŘEZNÍČEK. Obsahový marketing: jak komunikovat na našem trhu. Brno: 

Computer Press, 2014, s. 140-142.  ISBN 978-80-251-4152-6. 
13 QUESENBERRY, Keith A. Social media strategy: marketing and advertising in the consumer revolution. 

Lanham, 2016, s. 93. ISBN 978-1-4422-5153-3. 
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Obsah na obou profilech, Facebookovém i Instagramovém, se velice často prolíná, 

rozdíly nejsou nijak výrazné. Největší odlišností jsou Insta stories, které se v obsahu Facebooku 

povětšinou neobjevují. V dubnu 2018, tedy 2 roky od založení profilů na sociálních sítích, má 

profil na Facebooku téměř 20 tisíc fanoušků, profil na Instagramu 20 tisíc sledujících. Hned  

po první akci, kde bylo Nemléko představeno, počet sledujících prudce stoupal. Na Instagramu 

byl například po 14 dnech jeden tisíc fanoušků, po roce již deset tisíc. Pod označením neboli 

hashtagem Nemléko se v současné době na Instagramu objevuje více než 5 000 fotografií.  

Obsah sociálních sítí byl zpočátku tvořen hlavně popisnými informacemi o produktu  

a prodejních místech, nejdříve tedy o jednotlivých akcích, později i obchodech a kavárnách. 

Postupně se pak obsah začal více věnovat životnímu stylu, příspěvky tak nyní zahrnují tipy  

na využití Nemléka v kuchyni, recepty s Nemlékem, další využití skleněných lahví, fotografie 

od fanoušků nebo informace o akcích, kde se objeví Nemléko a jeho speciální produkty.  

 Textace jednotlivých příspěvků si už od počátku drží jednotný styl, spisovný jazyk  

a na Instagramu užití tematických hashtagů. Humor, který je vložený už do samotného loga 

nebo také původního sloganu využitého k prvotní propagaci „Nejtěžší na veganství je, když 

musíte jít v pět ráno podojit mandle“, je stále občasně využíván, což dokresluje návaznost 

komunikace a také osobnost značky. 

Značka se také snaží o interakci s fanoušky a sledujícími, například formou přímých 

otázek, nebo také soutěží a výzev k přidání fotografie. Například hned v červnu 2016 značka 

odměnila několik autorů fotografií s označením Nemléka, dalších soutěží o odměnu  

na Instagramu proběhlo za dva roky působení několik. Jednalo se o soutěže jak mezi stálými 

příspěvky na profilech soutěžících, tak v Insta stories. 

V současné době se značka Nemléko prezentuje také na svém webu nemleko.cz, který 

spustila na konci června 2017. Do této doby byly všechny informace k nalezení pouze  

na sociálních sítích.  

1.2.1. Influencer marketing 

Již první dny po uvedení značky Nemléko se na sociálních sítích začaly objevovat 

fotografie od zákazníků, současně tedy i influencerů.  
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V počátcích fungování značka spolupracovala s několika influencery, povětšinou 

bloggerkami. Uvést můžeme například Dominiku Pokludovou, Dominiku Lukášovou, Dittu 

Zavřelovou nebo Barboru Sedlákovou. Na Instagramu mají tito influenceři několik tisíc  

až několik desítek tisíc sledujících.  

 Obvykle spolupráce mezi značkou Nemléko a influencery funguje na základě 

vzájemných sympatií a domluvy, barteru. To znamená, že značka pošle vybranému 

influencerovi své produkty a on je poté svým vybraným způsobem ukáže na sociálních sítích. 

Spoluzakladatelka značky Amálie Koppová upřesnila, že většina proběhlých spoluprací 

fungovala právě formou barteru, nikoliv za finanční plnění. Také uvedla, že návrhy  

ke spolupráci probíhají z obou stran – jak ze strany značky, tak influencera. Značka většinou 

osloví takovou osobu, která vyjádřila spokojenost s produkty, a pošle jí produkty jako 

poděkování. 

 V současné době spolupracuje Nemléko dlouhodobě aktivně pouze s Dominikou 

Pokludovou a Dittou Zavřelovou, ostatní spolupráce probíhají nárazově. 
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2. Historie digitální komunikace a marketingové komunikace na 

sociálních sítích 

 Základní princip marketingu 4P byl vytvořen v 60. letech 20. století a zpopularizován 

byl zejména Philipem Kotlerem. Písmeno P zde stojí pro slova product (produkt), price (cena), 

promotion (propagace) a place (distribuční cesty). Již v 80. letech volali teoretici po změně  

a vytvořili princip 4C, kde písmeno C vyjadřuje concept (koncept), channels (kanály), costs 

(náklady) a communication (komunikace). Naposledy marketingový mix přetvořil Robert 

Lauterborn, který vzal při tvorbě 4C v potaz hodnotu zákazníků, důležitost vztahů s nimi  

a pohodlnost komunikace. Písmeno C pak věnoval slovům customer (zákazník), cost (náklady 

- vzniklé zákazníkovi), convenience (dostupnost řešení) a communication (komunikace). Z této 

perspektivy marketéra definuje produkt na trhu hodnota, ne výrobní prvky. Tento přístup 

k principům marketingu povoluje komunikaci mezi značkou a zákazníkem větší interakci  

a relativitu jejího obsahu. Tyto změny v marketingovém mixu prokazují, že se dějí změny  

a marketingové principy by na to měly adekvátně reagovat. Tedy například zapojit sociální sítě 

do marketingové komunikace.14 

 Word-of-mouth je jedním z nejstarších forem marketingu. Jedná se o sdílení informací 

o produktech nebo službách mezi lidmi. Funguje na úplně jednoduchém principu, pokud je 

zákazník s produktem či službou spokojen, řekne o tom rodině, přátelům a známým, čímž zvýší 

povědomí o značce a eventuálně také její prodej. Stejně to však funguje i opačně, pokud má 

zákazník s produktem či službou špatnou zkušenost, sdílí ji se svými blízkými také. V minulosti 

tento způsob marketingu nebyl problémem, protože se jednalo o malé skupiny, avšak 

v současné době, od nástupu sociálních sítí, se počet příjemců word-of-mouth komunikace 

rapidně zvýšil. 

 Sociální sítě umožňují spojení s přáteli či sledujícími v podstatě nonstop a odkudkoliv. 

Zvláště s příchodem chytrých mobilních telefonů se značně zvýšil vliv word-of-mouth 

komunikace mezi zákazníky. Studie zveřejněná na blogu nielsen.com z roku 2010 prokázala, 

že 90 % uživatelů sociálních sítí věří doporučením od lidí, které znají, a až 70 % uživatelů věří 

také lidem, které osobně neznají. Zde můžeme pozorovat sílu on-line word-of-mouth 

marketingu, který byl první formou marketingu na sociálních sítích a který svou sílu s postupem 

                                                 
14 QUESENBERRY, Keith A. Social media strategy: marketing and advertising in the consumer revolution. 

Lanham, 2016, s. 36. ISBN 978-1-4422-5153-3. 
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času neztrácí, spíše naopak. Také proto většina marketérů začíná marketingu na sociálních 

sítích věnovat stále více času a finančních prostředků.  

 Sociální média poskytla marketérům velké příležitosti, ale také hrozby. Ač se zájem  

o marketing na sociálních sítích zvyšuje, stále se většina marketingových přístupů a strategií 

věnuje tradičnějším formám marketingu, kde mají marketéři kontrolu nad tím, jaké informace 

zákazníci o značce přijímají a jakým způsobem. V případě uživatelů sdílejících a komentujících 

značky či produkty a služby na sociálních sítích kontrolu nad jejich obsahem nemají. Základním 

rozdílem mezi tradičním marketingem a marketingem na internetu (včetně marketingu  

na sociálních sítích) spočívá v podstatě vzájemného vztahu, který se vytváří mezi prodávajícím  

a kupujícím.15 

  

                                                 
15 QUESENBERRY, Keith A. Social media strategy: marketing and advertising in the consumer revolution. 

Lanham, 2016, s. 21-22. ISBN 978-1-4422-5153-3. 
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3. Principy digitální marketingové komunikace na sociálních sítích 

 Jak již bylo uvedeno, principem sociálních sítí je vzájemná komunikace mezi uživateli. 

To je stěžejní bod, který utváří také fungování marketingu na sociálních sítích. Informace se 

pak šíří nejen mezi uživateli, kteří se vzájemně sledují, ale také mezi těmi, které sledují naši 

„přátelé“ či sledující.16  

 Uživatele sociálních sítí můžeme rozlišit do dvou hlavních skupin. První skupinou jsou 

aktivní uživatelé, kteří obsah vytváří, hodnotí nebo distribuují. Naopak pasivní uživatelé obsah 

pouze pozorují a hodnotí. Společným bodem obou kategorií je to, že jsou ovlivněni obsahem, 

který konzumují.  

 Při tvorbě marketingové kampaně na sociálních sítích je vždy třeba si uvědomit, že 

většina aktivit, které jsou její součástí, nepřináší okamžitý výnos, tak jako to můžeme pozorovat 

například u televizních spotů. Jako výjimku je zde ale nutné uvést virální obsah, který může 

zapříčinit úspěch doslova přes noc. Marketing sociálních sítí spočívá v dlouhodobém 

plánování, vytváření a publikování obsahu, monitoringu, komunikaci se sledujícími  

a zákazníky.17 Marketéři by se při vytváření kampaní pro sociální sítě měli zaměřovat  

na dlouhodobou perspektivu. Důležitým aspektem na sociálních sítích je také důvěra, jejíž 

budování je dlouhodobou záležitostí. Když má značka důvěru, snáze pak získá pozornost 

uživatelů sociálních sítí.18  

 Marketing sociálních sítí se zpravidla skládá ze dvou hlavních aktivit. První je vývoj 

strategie, který však tvoří zhruba šestinu veškeré práce. Zbylých pět šestin patří tvorbě obsahu, 

kam, jak již bylo zmíněno, spadá veškeré sdílení obsahu, monitoring, měření, reagování  

na aktivitu fanoušků a sledujících a tvorba a prezentace výsledků, reportů.  

 Pro tvorbu správného obsahu je třeba znát své sledující, fanoušky, tedy současné či snad 

budoucí zákazníky. Obsah by měl sledujícím posílat různé informace, a to s ohledem na to, že 

někteří sledující teprve zvažují nákup produktu či služby, jiní již zákazníci jsou. Důležitá je 

také práce s těmi, kdo už produkt nebo službu zakoupili, sledovat jejich názory a hodnocení, 

případně je pobídnout ke sdílení, ale hlavně se starat o to, aby byli spokojení s asociací  

                                                 
16 BEDNÁŘ, Vojtěch. Marketing na sociálních sítích: prosaďte se na Facebooku a Twitteru. Brno: Computer 

Press, 2011, s. 12-13. ISBN 978-80-251-3320-0. 
17 QUESENBERRY, Keith A, „Social Media Is Like Running a Marathon.“ PostControlMarketing.com [online]. 

31.07.2014 [cit. 2018-02-25]. Dostupné z: https://www.postcotnrolmarketing.com/?p=1938. 
18 QUESENBERRY, Keith A. Social media strategy: marketing and advertising in the consumer revolution. 

Lanham, 2016, s. 201. ISBN 978-1-4422-5153-3. 
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se značkou.19 Jedna z možností, jak selektovat práci se sledujícími podle fáze nákupního cyklu, 

je rozdělení komunikace mezi několik osob, které vždy komunikují jen s určitou skupinou. To 

rozdělí pracovní zátěž, a tak i zvýší individuální komunikaci se sledujícími a pomůže k lepšímu 

vztahu s nimi.20  21 

 Prvním a základním krokem při tvorbě plánu aktivity na sociálních sítích je vlastní 

výzkum. Marketéři, kteří chtějí pracovat na sociálních sítích, by měli znát principy fungování 

jednotlivých sociálních sítí a jejich obsahu. Některé sociální sítě jsou zaměřené pouze na text, 

jiné na fotografie nebo na videa. Pro úspěšnou komunikaci je třeba znát, co je vhodné na kterou 

sociální síť umístit. Poté je třeba zvolit si tzv. message nebo také zprávu, kterou chceme 

sledujícím předávat. V jejím duchu by se pak měly nést veškeré příspěvky a komunikace  

se sledujícími, zákazníky. Při tvorbě plánu obsahu by měl být brán zřetel také na zapojení 

sledujících do komunikace, odpovídání na jejich komentáře, hodnocení či zkušenosti.22 

 Dalším důležitým bodem je určení cíle, ke kterému má komunikace na sociálních sítích 

směřovat. Zde může být využito určení SMART cílů, SWOT analýzy, určení cílové skupiny  

a definice publika. Součástí plánu by měl být také tzv. repair plán, který obsahuje návod  

a strategii komunikace v případě negativních komentářů, hodnocení či v jiných krizových 

situacích. Plán komunikace na sociálních sítích by měl být vždy integrován do marketingového 

plánu pro tradiční způsoby propagace. Zde by měly být vytyčeny styčné body, ve kterých by se 

měla komunikace prolínat. Sociální sítě by měly být v souladu s celkovou propagací, tedy 

veškerý obsah by měl obsahovat stejnou zprávu, neboli „message“.23  

 Vždy je třeba zvolit vhodné sociální sítě, které jsou používané cílovou skupinou. Také 

je třeba vyhodnotit, zda je daná značka vhodná k propagaci na dané sociální síti. Posledním 

bodem pro vytvoření fungujícího plánu komunikace na sociálních sítích je zvolení vhodného 

obsahu. Je třeba zjistit, co sledující baví, co ocení. 

                                                 
19 QUESENBERRY, Keith A, „How To Create a Social Media Plan.“ SocialMediaExaminer.com [online]. 

14.05.2015 [cit. 2018-02-25]. Dostupné z: https://www.socialmediaexaminer.com/how-to-create-a-scoial-media-

marketing-plan. 
20 CEFALU, Rosalia, „Can a People-Centric Social Media Strategy Scale?“ HubSpot.com [online]. 30.05.2013     

[cit. 2018-02-25]. Dostupné z: https://blog.hubspot.com/marketing/can-a-people-centric-social-media-strategy-

scale. 
21 YOUNG, Antony. Brand media strategy: integrated communications planning in the digital era. New York: 

Palgrave Macmillan, 2010, s. 14. ISBN 978-0-230-10474-7. 
22 CHAFFEY, Dave a Fiona ELLIS-CHADWICK. Digital marketing. Pearson Education Limited, 2016, s. 178-

179.  ISBN 978-1-292-07761-1. 
23 QUESENBERRY, Keith A. Social media strategy: marketing and advertising in the consumer revolution. 

Lanham, 2016, s. 211-215. ISBN 978-1-4422-5153-3. 
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 Jak již bylo zmíněno, velice důležitá je práce se sledujícími a péče o ně. Je třeba 

odpovídat na zprávy, komentáře a hodnocení pro lepší obraz značky.  

 K vyhodnocení kampaní a práce na sociálních sítích se využívá několika metod. 

Za prvé, pokud byly v počátcích určeny SMART cíle, dá se pozorovat, zda jich bylo dosaženo. 

Dále lze sledovat tzv. KPI, tedy ukazatele „výkonnosti“. Sem se dá zařadit zvýšení povědomí, 

„engagement“ neboli zapojení sledujících, nebo zlepšení péče o zákazníky. Měření obvykle 

probíhá zápisem změn do tabulky. Jako data jsou využívány zřejmé údaje, tedy počet 

sledujících, počet reakcí a komentářů, zhlédnutí nebo sdílení.24  

   

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                 
24 QUESENBERRY, Keith A. Social media strategy: marketing and advertising in the consumer revolution. 

Lanham, 2016, s. 216-220. ISBN 978-1-4422-5153-3. 
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4. Historie sociálních sítí 

4.1. Co je to sociální síť 

 Pojem sociální síť se neobjevil až s příchodem internetových stránek, avšak o desítky 

let dříve. V padesátých letech s pojmem pracoval J. A. Barnes a definoval ho jako síť vztahů 

mezi množinami bodů ve společnosti. V následujícím textu se pojmu sociální sítě budeme 

věnovat v dnešním výkladu spojeným s internetem, tedy jako webové a mobilní aplikaci 

umožňující komunikaci mezi uživateli, vytváření obsahu a jeho hodnocení s minimálním 

zásahem provozovatelů.25 

Sociální sítě jsou poměrně novým typem webových aplikací. První sociální sítě se 

vyvinuly v prvním desetiletí 21. století z různých platforem – diskuzních serverů, online 

fotogalerií, blogů atp. Protože lidé už nechtěli jen publikovat obsah, ale také komunikovat  

s ostatními uživateli, tvůrci dali vzniknout sociálním sítím. Uživatelé totiž požadovali službu, 

kde budou moci být ve společnosti ostatních uživatelů, sdílet s nimi informace, vzájemně se 

hodnotit a bavit se. Žádná doposud existující služba tuto možnost nenabízela, diskuzní fóra  

i blogy byly příliš složité na ovládání, blogy navíc vyžadovaly určitý talent a trpělivost.  

 Postupem času se tedy objevily služby založené spíše na vztazích mezi jednotlivými 

uživateli než na obsahu. Těmto službám dnes říkáme právě sociální sítě. Sociální sítě jsou 

založené hlavně na těchto vlastnostech: 

 Většina obsahu je vytvářena samotnými uživateli; 

 Základem jsou vztahy mezi uživateli, jejich vzájemné komentáře, odkazy, hodnocení; 

 Provozovatelé serverů jen minimálně vstupují do jejich provozu. 

 

Velice důležitým prvkem, který odlišuje sociální sítě od všech předchozích 

komunikačních systémů, je to, že identita uživatelů sociálních sítí je totožná s jejich skutečnou 

identitou.26 

Vznik sociálních sítí značně ovlivnil způsob, jakým lidé, komunity a organizace 

komunikují. S jejich vznikem mohli jedinci snadno komunikovat s jinými jedinci přímo, což 

                                                 
25 MAYFIELD, Antony. What is Social Media?. ICrossing [online]. 2008 [cit. 2018-01-24]. Dostupné z: 

http://www.icrossing.com/uk/sites/default/files_uk/insight_pdf_files/What%20is%20Social%20Media_iCrossing

_ebook.pdf 
26 BEDNÁŘ, Vojtěch. Marketing na sociálních sítích: prosaďte se na Facebooku a Twitteru. Brno: Computer 

Press, 2011, s. 9-11. ISBN 978-80-251-3320-0. 
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rozbouralo dřívější systém komunikace velkých společností komunikujících jednosměrně 

k velkému množství jedinců.27 

První průkopnickou sociální sítí byla síť Friendster, která vznikla v roce 2002, během 

několika měsíců dosáhla hranice 3 milionů uživatelů a byla jí předpovídána slibná budoucnost. 

Poté však vznikl Facebook, který většinu uživatelů Friendster získal pro sebe, čímž slavnou 

dráhu první sociální sítě ukončil. Další populární sítí na začátku tisíciletí byl MySpace, který 

v roce 2006 překonal hranici 100 miliónů registrovaných uživatelů.28 

4.2. Facebook 

Dosud nejúspěšnější sociální síť, Facebook, jež je v současné době univerzální 

komunikační aplikací, byla založena studentem Harvardu Markem Zuckerbergem a jeho 

spolužáky v roce 2004, a od té doby se drží na špici mezi sociálními sítěmi. Už na konci roku 

2004 měl Facebook milion registrovaných uživatelů, v současné době se jich měsíčně přihlásí 

přes 2 miliardy.29 V počátcích síť sloužila pouze pro studenty Harvardské univerzity, později 

se rozšířila také mezi další univerzity. V roce 2006 přišel zásadní zlom, kdy byl Facebook 

zpřístupněn veřejnosti, pouze s podmínkou platné e-mailové adresy a věku nad 13 let. 

Přihlášení do sítě bylo od počátku zdarma, Facebook vydělával prostřednictvím reklam. Poté 

se začal Facebook šířit po celém světě a o jeho koupi projevilo zájem velké množství 

společností, včetně Yahoo, Mark Zuckerberg však prodej odmítal.30 31  

Facebook za svou existenci prošel mnoha změnami. Kromě zpřístupnění i mimo 

univerzitní svět se jednalo o změny v oblasti reklamy, chatu, sdružování do skupin, 

fanouškovských skupin, vytváření událostí a pozvánek atp. 32 33 V současnosti Facebook testuje 

novou podobu zobrazování příspěvků, která by měla, podle slov Marka Zuckerberga, zkvalitnit 

čas strávený na Facebooku. Jedná se o rozdělení příspěvků do dvou skupin. První, kterou tvoří 

                                                 
27 QUESENBERRY, Keith A. Social media strategy: marketing and advertising in the consumer revolution. 

Lanham, 2016, s. 10. ISBN 978-1-4422-5153-3 
28 Sociální sítě a jejich vývoj – pohled do historie. Objevit.cz [online]. 5.3.2013 [cit. 2018-01-24]. Dostupné z: 

http://objevit.cz/socialni-site-vyvoj-pohled-do-historie-t22280 
29 KASÍK, Pavel. Facebook má dvě miliardy ativních uživatelů měsíčně [online]. 28.06.2017 [cit. 2018-01-25]. 

Dostupné z: https://technet.idnes.cz/facebook-ma-dve-miliardy-aktivnich-uzivatelu-mesicne-p0i-/kratke-

zpravy.aspx?c=A170628_103550_tec-kratke-zpravy_pka 
30 ROEDER, Linda. What Is Facebook.com and Why Is It Useful? [online]. [cit. 2018-01-24]. Dostupné z: 

https://www.lifewire.com/what-is-facebook-com-2654758 

31 Phillips, S.: A brief history of Facebook. The Guardian. July 2007. [on-line]. [cit. 2018-1-24]. 

http://www.guardian.co.uk/technology/2007/jul/25/media.newmedia  
32 BEDNÁŘ, Vojtěch. Marketing na sociálních sítích: prosaďte se na Facebooku a Twitteru. Brno: Computer 

Press, 2011, s. 11. ISBN 978-80-251-3320-0. 
33 QUESENBERRY, Keith A. Social media strategy: marketing and advertising in the consumer revolution. 

Lanham, 2016, s. 85. ISBN 978-1-4422-5153-3. 
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reklamní sdělení a příspěvky od přátel, a druhá, kterou tvoří příspěvky od sledovaných stránek. 

Tyto změny by měly vést k vyššímu zobrazování příspěvků od přátel a nižšímu zobrazování 

zpráv od firem, médií či reklamních sdělení.34  

 

4.3.  Instagram 

Instagram je online mobilní sociální síť, jejíž uživatelé tvoří svůj profil fotografiemi, 

videi a vlastní biografií. Mohou své fotografie upravovat, sledovat ostatní uživatele, hodnotit, 

komentovat a sdílet jejich příspěvky.  

Instagram vznikl v roce 2010, kdy jeho tvůrce Kevin Systrom získal podporu investorů. 

V současné době má Instagram přes 800 milionů aktivních uživatelů.35 Stejně jako další 

populární sociální sítě, také Instagram vzrostl velice rychle – prvních 100 milionů uživatelů se 

přihlásilo během prvních patnácti měsíců existence.36 V roce 2012 byla aplikace koupena 

Facebookem za 1 miliardu dolarů. To ještě podpořilo popularitu Instagramu a propojilo sdílení 

obsahu na obě dvě sítě. Fotografii či video je možné sdílet zároveň také na další sociální sítě, 

které s Instagramovým účtem lze propojit – již zmíněný Facebook, Flickr, Twitter a Tumblr. 

Vlastnictví Facebooku přineslo velké změny. Nově mohly být nahrávány fotografie 

v jakémkoliv formátu, přičemž dříve se daly nahrát fotografie pouze ve čtvercovém formátu. 

Byl také změněn algoritmus příspěvků, a to z opačné chronologie na chytré řazení příspěvků 

podle chování uživatele.37  

V roce 2013 byla do Instagramu přidána funkce Direct, která umožňuje zaslat příspěvek 

pouze konkrétnímu uživateli či skupině uživatelů. V srpnu 2016 se objevila další nová funkce 

- tzv. Instagram Stories, čímž se Instagram snažil vyrovnat Snapchatu. Jedná se o fotografické 

nebo video příspěvky, které po 24 hodinách z profilu uživatele zmizí. Funkce Instagram Stories 

je neustále vylepšována a měněna, využívá například filtrů, samolepek, ankety apod. V únoru 

2017 byla přidána možnost vytvoření tzv. alba, které umožňuje naráz přidat až 10 fotografií. 

Největší novinkou z prosince 2017 je možnost sledovat nejen uživatele, ale také hashtagy. 

Hashtag, heslo označené křížkem, je charakteristický znak Instagramu, který propojuje 

                                                 
34 ČTK. Zuckerberg ohlásil významné změny na sociální síti Facebook. České noviny [online]. 12.01.2018 [cit. 

2018-01-25]. Dostupné z: http://www.ceskenoviny.cz/zpravy/zuckerberg-ohlasil-vyznamne-zmeny-na-socialni-

siti-facebook/1572105 
35ASLAN, Salman. Instagram Statistics [online]. 1.1.2018 [cit. 2018-01-25]. Dostupné z: 

https://www.omnicoreagency.com/instagram-statistics/ 
36 CONSTINE, Josh. Instagram doubles monthly users to 500M in 2 years, sees 300M daily [online]. 21.01.2016 

[cit. 2018-01-25]. Dostupné z: https://techcrunch.com/2016/06/21/instagram-500-million/ 
37 COOPER, Patrick G. Instagram. Salem Press Encyclopedia [online]. 2016. [cit. 2018-01-25]. 
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příspěvky se stejným tématem.38 Zajímavostí je, že Instagram funguje v plné verzi pouze  

jako mobilní aplikace, čímž se liší od dalších sociálních sítí. Ačkoliv můžeme načíst také 

webovou verzi, jedná se pouze o zjednodušenou verzi s omezenými funkcemi.39  

  

                                                 
38 What is the name of the # symbol? [online]. [cit. 2018-01-25]. Dostupné z: 

https://en.oxforddictionaries.com/explore/what-is-the-name-of-the-symbol 
39 QUESENBERRY, Keith A. Social media strategy: marketing and advertising in the consumer revolution. 

Lanham, 2016, s. 115-116. ISBN 978-1-4422-5153-3. 
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5. Profil projektu Nemléko 

 V této části práce autorka představí značku Nemléko, její vznik a vývoj. Dále se zaměří 

na sortiment, misi, vizi a hodnoty značky společně s marketingovou komunikací, specifikuje 

využívané komunikační kanály a marketingové nástroje. Na závěr bude popsána konkurence 

značky Nemléko na českém trhu. 

 Protože se jedná o mladou značku, která vznikla v roce 2016, nejsou informace nikde 

uceleně zachyceny. Autorka tak jako zdroje využila rozhovory se zakladateli značky v médiích, 

vlastní rozhovor jako podklad pro bakalářskou práci, sociální sítě, web značky  

a vlastní zkušenost.  

5.1. Představení značky 

 Značka Nemléko je mladá česká značka, která vznikla na jaře roku 2016. Stojí za ní 

Amálie Koppová, v době založení studentka grafického designu na Vysoké škole 

uměleckoprůmyslové v Praze, a David Balcar, původně student Marketingové komunikace  

a PR na Karlově univerzitě. Nemléko je veganská značka nabízející rostlinné alternativy mléka 

a jogurtů. Základní ideou firmy je nabídnout zákazníkům kvalitní, chutné a zdravější alternativy 

k živočišnému mléku, a to v podobě takové, aby její výroba a distribuce nepoškozovala životní 

prostředí. Nemléko tak například nepoužívá plasty, ale skleněné lahve a nádoby. Součástí 

značky je v současné době také prodej oblečení a doplňků s logem značky.  

 Sama značka uvádí, že její produkty jsou vhodné pro vegany, alergiky na laktózu, nebo 

ty, kdo chtějí omezit živočišné výrobky. Oba typy prodávaných produktů, Nemléko i Nejogurt, 

tedy rostlinné alternativy mléka a jogurtu, neobsahují laktózu, lepek, sóju, cukr ani aditiva. 

Značka si zakládá na co nejnižším počtu použitých surovin pro výrobu. Nemléka se tak skládají 

pouze z mandlí nebo máku, filtrované vody, datlí a himalájské soli. Nejogurty se vyrábí 

z mandlového Nemléka pouze s přidáním veganských živých jogurtových kultur a tapiokového 

škrobu, případně pak také obsahují ovocné bio marmelády z Moravy.   

 Název Nemléko byl zakladateli zvolen z důvodu jeho výstižnosti a zapamatovatelnosti. 

Amálie Koppová uvedla, že původním záměrem byl název, který bude mít význam také 

v angličtině, nakonec však bylo rozhodnuto pro českou variantu. 

 Logo značky tvoří rozpůlená mandle s klíčkem, která má připomínat kravské vemeno. 

Font názvu je jednoduchý, písmena jsou tenká, úzká a všechna velká. Logo vytvořila Amálie 
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Koppová, která sama tvoří veškerou vizuální identitu značky. Navrhla tak také například vzhled 

a tvar skleněných lahví, podobu etiket, propagačních pohledů a později i oblečení.40 

 V současné době má značka pět zaměstnanců a šest externistů, přičemž se jedná hlavně 

o pracovníky v oblasti výroby nebo marketingu.  

5.2. Vývoj značky 

 Příběh Nemléka se začal psát v době, kdy si, dnes již spolumajitelé značky, začali 

vyrábět domácí mandlové mléko. Nevyhovovala jim nabídka v obchodech, kterou tvořila 

trvanlivá rostlinná mléka v tetra packu, a tak se rozhodli pro výrobu vlastního. Následně, 

částečně díky inspiraci ze zahraničí, částečně díky touze zkvalitnit nabídku rostlinných nápojů 

v Česku, přišel impuls k prodeji čerstvého mandlového mléka lidem.41 

 První prodej Nemléka byl uskutečněn na veganských trzích s názvem Veggie Náplavka 

1. května 2016. Nabídku zde tvořilo plnotučné Nemléko klasické, jahodové s růží  

a borůvkové s levandulí. Už po tomto prvním uvedení se Nemléko dostalo do povědomí a jeho 

popularita stoupala každým dnem a dalšími trhy. Hned po dvou týdnech od prvních trhů se 

produkt Nemléko začal prodávat v prvním kamenném obchodě, konkrétně ve veganském bistru 

Etnosvět v Praze. Po několika dnech následovaly další veganské obchody v Praze. Nemléko tak 

bylo k dostání již nejen na trzích, ale také v kamenných prodejnách. 

 V dalších měsících následovalo velké množství akcí v Praze a později i Brně, kde bylo 

možné produkt Nemléko zakoupit. Jednalo se například o Sustainability day, festival 

udržitelného životního stylu, nebo Veggie Parade, každoročně pořádanou akci věnovanou 

veganství. Postupem času se počet kamenných obchodů prodávajících produkt Nemléko 

zvyšoval, postupně se k tomu klasickému přidalo také vanilkové a kávové. 

 V prosinci 2016 pak došlo k první zlomové události, a to vzniku makového Nemléka  

a zároveň s tím spuštění kampaně na HitHit. Cílem kampaně s názvem „Zamiluj se do 

Nemléka“ bylo vybrat 290 000 Kč potřebných k zajištění výroby makového Nemléka. Kampaň 

podpořilo celkem 1616 lidí a bylo vybráno 166 % původní částky, tedy 482 009 Kč. Odměn za 

příspěvek bylo velké množství, většinu z nich tvořily ochutnávkové i větší sady produktů 

                                                 
40 MUSÁLKOVÁ, Zuzana. Firmu založili v kuchyni. Byznys s rostlinnou náhražkou mléka se ale brzy rozjel ve 

velkém. Novinky.cz [online]. 5.7.2017 [cit. 2018-04-06]. Dostupné z: https://www.novinky.cz/kariera/441980-

firmu-zalozili-v-kuchyni-byznys-s-rostlinnou-nahrazkou-mleka-se-ale-brzy-rozjel-ve-velkem.html 

41 MÁ TO SMYSL | Amálka, Nemléko. In: Youtube [online]. 4.2.2018 [cit. 

2018-04-25]. Dostupné z: https://www.youtube.com/watch?v=GR0VA-YcptE. Kanál uživatelky Veroniky 

Šubrtové.  

https://www.youtube.com/watch?v=GR0VA-YcptE
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Nemléka, objevily se ale také odměny jako hrnky, trička, nebo dokonce setkání s majiteli 

značky.42 Díky enormnímu úspěchu kampaně se tak začalo vyrábět makové Nemléko. 

 V prosinci 2016 se také začalo Nemléko objevovat v pražských kavárnách, kde se z něj 

začaly připravovat kávové nápoje s mlékem. Postupem času se síť takových kaváren rozrostla. 

Některé dnes nabízí jen Nemléko, z jiného rostlinného mléka kávu nepřipravují. 

 V lednu 2017 byly produkty Nemléko k zakoupení již v několika městech v České 

republice, konkrétně v Praze, Brně, Olomouci a Liberci. V únoru 2017 se začalo prodávat 

makové Nemléko, jehož výrobu umožnila již zmíněna kampaň na HitHit. 

 V březnu téhož roku došlo k první spolupráci s řetězcem a produkty Nemléka se začaly 

prodávat v pobočkách bistra Vegg Go. Nově se díky tomu Nemléko objevilo v Ústí nad Labem, 

Hradci Králové, Ostravě a Opavě. Postupně se Nemléko rozšiřovalo do dalších měst po celé 

republice, v současné době je možné ho zakoupit i v některých menších městech.  

 Na konci dubna 2017 uspořádala značka první event, k příležitosti prvního výročí od 

historicky prvního prodeje Nemléka. Akce se konala ve venkovních prostorech Kavárny co 

hledá jméno v Praze. Akce byla koncipována jako oslava, kde se prodávalo Nemléko v několika 

speciálních příchutích, alkoholické i nealkoholické koktejly z Nemléka, ale také veganské 

pokrmy. Součástí také bylo kolo štěstí, kde návštěvníci mohli vyhrát hmotné ceny.  

 V polovině května 2017 pak došlo k dalšímu zásadnímu mezníku - Nemléko se zařadilo 

do sortimentu internetového supermarketu Rohlík. Poprvé tak bylo možné zakoupit si Nemléko 

jinde, než v klasických obchodech, kavárnách či na trzích.  

   Během léta 2017 se Nemléko poprvé ostalo za hranice České republiky a začalo se 

prodávat také na Slovensku, a to hned na několika místech. Konkrétně se jednalo o Bratislavu, 

Nitru a Trnavu. V současné době je prodejních míst o mnoho více, přidali se například Košice, 

Trenčín nebo Piešťany. 

 V září 2017 došlo k představení nového produktu – Nejogurtu. Ten byl, stejně jako 

Nemléko, poprvé k ochutnání a prodeji na trzích na Náplavce. Během října se pak Nejogurt 

začal prodávat ve stejné síti obchodů po České i Slovenské republice, kde již bylo k dostání 

Nemléko, včetně on-line obchodu rohlik.cz.  

                                                 
42 Zamiluj se do Nemléka. Hithit.com [online]. [cit. 2018-04-16]. Dostupné z: 

https://www.hithit.com/cs/project/3122/zamiluj-se-do-nemleka 
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 Prosinec 2017 přinesl spuštění e-shopu s nepotravinovými produkty, a to konkrétně 

tričky, mikinami a batohem s logem značky nebo originálními slogany spojenými s veganskou 

tematikou.  

5.3. Sortiment 

 V současné době značka Nemléko nabízí několik druhů mandlového mléka, makové 

mléko, jogurty z mandlového mléka s názvem Nejogurty a oblečení a doplňky s logem značky. 

Několikrát za rok jsou do prodeje zařazeny také sezónní příchutě, avšak jako limitované edice. 

 Na začátku působení značky byl pouze jeden produkt, a to mandlové Nemléko  

s 12 % mandlí. Mezi další ingredience pak patří voda, datle a himalájská sůl. V lednu 2017 se 

pak začalo prodávat polotučné Nemléko, které obsahuje pouze 7 % mandlí a má tedy nižší 

energetickou hodnotu. Do stálého sortimentu značky pak dále patří Nemléko Vanilka, tedy 

plnotučné mandlové Nemléko s přídavkem vanilky, a Nemléko Ledová káva, tedy směs 

plnotučného Nemléka a filtrované kávy. 

 K dalšímu rozšíření produktové řady značky Nemléko došlo v únoru roku 2017 díky již 

zmíněné kampani na HitHit.com. Díky podpoře lidí začala značka vyrábět makové Nemléko, 

které je složené pouze z máku, filtrované vody, datlí a špetky himalájské soli. Protože jsou 

suroviny na jeho výrobu levnější, jedná se o znatelně levnější produkt než jakým je Nemléko 

z mandlí. 

 Již několikrát se k základní nabídce mandlového Nemléka přidaly příchutě 

v limitovaných edicích. Jednalo se například o Golden Nemléko s přídavkem kurkumy, pepře 

a skořice, Nemléko Láska s přídavkem jahod a růží k příležitosti prvního Máje nebo Nemléko 

Chai Spice s orientálním kořením v období Vánoc 2017. 

 V září 2017 byl uveden na český trh zcela nový produkt s názvem Nejogurt. Jedná se  

o jogurty vyrobené z mandlového Nemléka, veganských jogurtových kultur, datlí  

a tapiokového škrobu. V prodeji jsou v současné době celkem čtyři druhy – bílý, neochucený 

Nejogurt a tři ovocné varianty, jahodová, meruňková a borůvková. Ovocné varianty obsahují 

džem slazený jablečnou šťávou.  

 V prosinci 2017 spustila značka svůj e-shop, kde prodává oblečení a doplňky se svým 

logem nebo originálními slogany. Sortiment zahrnuje dámská i pánská trička s krátkým  

i dlouhým rukávem, mikiny a batoh. Veškeré výrobky jsou ušité z ekologicky vypěstované 

bavlny v České republice.  
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 V současnosti existuje zhruba 250 míst, kde se dají produkty značky Nemléko pořídit. 

Jedná se o hromadný počet zahrnující obchody, kavárny, restaurace a on-line obchody, aktuálně 

rohlik.cz. V minulosti značka spolupracovala s řetězcem vegetariánských restaurací Vegg Go, 

tato spolupráce však byla ukončena a jiné propojení s řetězci není v plánu. Zakladatelé značky 

tvrdí, že raději spolupracují s menšími subjekty a budují vztahy s nimi.  

 Důležitý fakt je ten, že značka spolupracuje s kavárnami, kde se káva s rostlinným 

mlékem připravuje právě z Nemléka, a to buď výhradně, nebo s výběrem mezi klasickým 

sójovým a Nemlékem. Amálie Koppová uvedla, že některé kavárny odebírají až třicet litrů 

Nemléka do kávy týdně. Tento způsob spolupráce mezi značkou Nemléko a kavárnami můžeme 

vnímat také jako druh propagace, přičemž spojení značky s kávou a kavárnami může vytvářet 

pozitivní ohlasy, kavárny zároveň svou nabídkou zahrnující Nemléko značku podporují.  

 Co se týče oblíbenosti produktů, Amálie Koppová uvedla, že v současné době jsou 

mírně prodávanějšími produkty Nejogurty. Zde se ale může jednat o jev spojený s čerstvostí 

produktu na trhu. Nejprodávanějšími příchutěmi Nemléka je Nemléko vanilkové, kávové  

a aktuální sezónní příchuť. Dosavadní největší úspěch zaznamenala jarní limitovaná příchuť 

s názvem Nemléko Láska.   

5.4. Vize a mise značky 

Vize značky je být spolehlivá, pokorná a soběstačná firma. Dlouhodobou vizí je pak 

šířit myšlenku veganství nenásilnou a milou formou s cílem přivést na rostlinnou co největší 

množství lidí, nebo alespoň omezit spotřebu mléčných výrobků. Zakladatelé značky uvedli, že 

jsou přesvědčeni, že tento způsob šíření myšlenky veganství je nejvíce funkční a jídlo je pro to 

vhodným nástrojem. Šíření myšlenky veganství a rostlinné stravy se tedy dá považovat za misi 

značky. 

V rozhovoru s autorkou práce Amálie Koppová navíc uvedla, že do budoucna by značka 

ráda pokryla celé portfolio mléčných výrobků z rostlinného mléka. V plánu tak kromě již 

existujícího mléka a jogurtů jsou sýry, máslo nebo zmrzlina. Do budoucna se chystá také 

levnější verze rostlinného mléka, a to z obilovin.  

5.5. Konkurence 

 V České republice je v současné době široký výběr rostlinného mléka, a to i v běžných 

supermarketech a obchodech. Za posledních několik let se poptávka a s ní i nabídka značně 

rozšířila. 
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 Pravděpodobně největšími konkurenty jsou značky rostlinných nápojů, jež jsou 

dostupné v běžných supermarketech. Jedná se například o značku Alpro, Provamel nebo Joya. 

Některé řetězce, například Tesco, Kaufland nebo Lidl, vyrábí dokonce také vlastní produktové 

řady rostlinných alternativ mléka. Ve specializovaných obchodech se zdravou nebo rostlinnou 

výživou se můžeme setkat také s dalšími značkami, například oat.ly, Alnatura nebo Berief.  

Je třeba říci, že rostlinné nápoje tohoto typu se od produktů značky Nemléko liší hned 

v několika bodech. V prvé řadě se jedná o trvanlivý výrobek s obsahem přídavných látek, jako 

jsou fosforečnany, cukr nebo škrob. Dále také můžeme zmínit poměr surovin ve složení – 

výchozích surovin (například mandlí) je zde mnohem nižší procento.  

Na lokální úrovni je pak možné najít další konkurenční značky prodávající rostlinná 

mléka. Zde se jedná o regionální, menší značky prodávající čerstvá rostlinná mléka pouze 

v určitém regionu. Jako příklad můžeme uvést značku Bezmléko působící pouze v Pardubicích 

a přilehlém okolí. Důvodem lokálnosti značky může být složitá logistika dopravy výrobků, 

které mají krátkou trvanlivost, nebo náročnost výroby většího množství produktů. Zde 

pravděpodobně tkví síla a jedinečnost značky Nemléko na českém trhu – dokázala prodejními 

místy pokrýt celou Českou republiku. 

V přiložené tabulce jsou zachyceny některé konkurenční značky, trh, kde se nachází  

a co může být hrozbou pro značku Nemléko. 
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Tabulka č.1: Přehled konkurence 

Název 

konkurence Trh 

V čem 

konkuruje 

Alpro celorepublikový 

cena, 

dostupnost, 

trvanlivost, 

široké 

spektrum 

produktů, 

propagace 

Provamel celorepublikový 

cena, 

dostupnost, 

trvanlivost, 

široké 

spektrum 

produktů 

Joya celorepublikový 

cena, 

dostupnost, 

trvanlivost 

Alnatura celorepublikový 
cena, 

trvanlivost 

Scotti celorepublikový trvanlivost 

Privátní 

značky 

řetězců 

celorepublikový 

vztah ke 

značce, 

trvanlivost, 

cena 

Bezmléko 

místní 

(Pardubice a 

okolí) 

možná 

expanze na 

další trhy - 

přímá 

konkurence 

 

5.6. Marketingová komunikace značky Nemléko 

 Již od počátku působení značky na trhu jsou jejím stěžejním komunikačním kanálem 

sociální sítě, konkrétně Instagram a Facebook. Na obou sítích bylo Nemléko aktivní ještě před 

představením prvních produktů na trzích v květnu 2016. Tyto profily byly jedinou využitou 

formou propagace před prvním představením produktů. Oba profily jsou pojmenované 
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jednoduše Nemléko, @nemleko. Detailnější popis marketingové komunikace na sociálních 

sítích je zahrnut v první části práce. 

 O veškerou marketingovou komunikaci se v současné době stará tříčlenný tým, včetně 

zakladatelky značky Amálie Koppové. V minulosti značka navázala dvě krátkodobé spolupráce 

s PR agenturou. Poprvé to bylo hned v počátcích existence značky, a to hlavně v oblasti 

influencer marketingu, podruhé pak ve druhé polovině roku 2016 po dobu trvání kampaně na 

HitHit.com.  

Značka Nemléko má za sebou účast na velkém počtu eventů. Již v prvních měsících 

bylo Nemléko a jeho tzv. „Nemléčný bar“ s nealkoholickými i alkoholickými koktejly součástí 

několika akcí, např. v kavárně Vnitroblock.  

První událostí pořádanou přímo samotnou značkou, byl týden makového Nemléka na 

přelomu února a března 2017. Jednalo se o akci těsně po uvedení makového Nemléka pro jeho 

představení a případnou podporu prodeje. Po celý týden Amálie Koppová a David Balcar, 

zakladatelé Nemléka, představovali makové Nemléko v kavárnách či prodejnách v Praze 

v rámci prodejní sítě Nemléka. Byla zde možnost ochutnávky a zakoupení novinky za 

zvýhodněnou cenu.  

Další významnou akcí, kde se prodávaly produkty Nemléko, byl hudební festival 

Colours Of Ostrava 2017. Značka zde měla vlastní stánek, v němž byly k zakoupení lahve 

Nemléka, ale také speciální nealkoholické a alkoholické koktejly, jejichž součástí bylo 

Nemléko.  

 Zásadní akcí, kterou uspořádala sama značka, byla akce k příležitosti prvního roku 

fungování. Akce s názvem 1. narozeniny Nemléka se konala 29. dubna 2017 ve venkovních 

prostorech Kavárny co hledá jméno. Značka Nemléko se zde spojila s několika dalšími 

značkami, například batohy Braasi, raw cukrárnou Veve Raw nebo veganským bistrem 

Forky’s. Návštěvníci si zde mohli zakoupit limitované příchutě Nemléka, alkoholické koktejly 

s Nemlékem nebo občerstvení od již zmíněných partnerů. Součástí akce bylo také tzv. kolo 

štěstí, kde si návštěvníci mohli vytočit odměnu. Výtěžek z poplatků za kolo štěstí pak putoval 

do Farmy Naděje, organizace, která se stará o zvířata zachráněná z hospodářského chovu.  

 V současné době se stánek s produkty Nemléka objevuje nárazově na různých akcích, 

především v Praze. Jedná se o různorodé eventy, jež si značka vybírá, dle slov Amálie Koppové, 

dle sympatií a už jen příležitostně. Farmářským trhům se Nemléko aktuálně vyhýbá, a to kvůli 

náročnosti těchto akcí a nákladům spojeným s nimi. Jediné trhy, kde je Nemléko k dostání, je 
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akce Veggie Náplavka pořádaná veganskou iniciativou Vegan Fighters třikrát za rok. 

Spolupráce funguje také s akcí Lemarket, která se koná několikrát za rok. Jedná se o tržiště 

nabízející lokální značky, kulturní program a zajímavé občerstvení.  

5.6.2. Web nemleko.cz 

 Na konci června 2017 spustilo Nemléko svůj web. Do této doby byly všechny informace 

k nalezení pouze na sociálních sítích.  

Web má českou, anglickou, slovenskou a německou verzi. Součástí webu je také přehled 

kompletního sortimentu značky, složení produktů i energetické hodnoty. Návštěvníci zde 

najdou také základní informace o značce a jejích zakladatelích a odpovědi na nejčastější otázky. 

Součástí webu je také interaktivní mapa České a Slovenské republiky, kde jsou zanesena 

všechna prodejní místa Nemléka. Místa jsou pak ještě rozdělena na obchody, kde se dá 

Nemléko zakoupit, a kavárny, které připravují kávu s Nemlékem. Návštěvník si tak může 

filtrovat, co chce na mapě vyhledat, případně pak do vyhledávače nastavit přesné město. 

Na webu se návštěvníci mohou zaregistrovat svým e-mailem k odebírání newsletteru.  

6. Dotazníkové šetření 

Tato část bakalářské práce spočívá z dotazníkového šetření, jeho tvorby, sběru dat  

a jejich vyhodnocení. Autorka popíše dotazníkové šetření a jeho cíle, podobu dotazníku, sběr 

dat i výběr respondentů. Následně popíše a vyhodnotí výsledky dotazníkového šetření. Autorka 

zvolila průzkum formou internetového dotazníku kvantitativní formou.  

Téměř všechny otázky byly vytvořeny jako uzavřené nebo polouzavřené, nebyl zde tedy 

příliš prostor pro vlastní tvorbu odpovědí.  

6.1. Cíl výzkumu 

Cílem výzkumu bylo zjistit, jaký dopad na zákazníky měly použité marketingové 

techniky - sociální sítě, a zkoumat jejich efektivitu. Nejdůležitější skupinou otázek byly ty, 

které přímo zjišťovaly, jaký přehled mají zákazníci o obsahu sociálních sítí Nemléka, zda ví, 

co je jejich obsahem a zda se jich komunikovaná témata dotýkají.  

Autorka si určila celkem tři hypotézy, které byly výzkumem verifikovány či vyvráceny. 

Hypotézy zněly takto: 

Hypotéza č.1: Většina zákazníků a fanoušků Nemléka jsou lidé od 19 do 26 let. 

Hypotéza č.2: Nejčastějšími zdroji informací o značce jsou sociální sítě a influenceři. 
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Hypotéza č.3: Hodnocení sociálních sítí Nemléka respondenty je spíše kladné. 

6.2. Metodika sběru a zpracování dat 

Průzkum proběhl formou internetového kvantitativního výzkumu. Kvantitativní šetření 

je takový výzkum, který zkoumá větší celky analýzou hromadných dat, která jsou numericky 

vyjádřena, a nazývají se daty tvrdými. Sběr dat je strukturovaný a probíhá zpravidla pomocí 

dotazníků, testů či nezúčastněného pozorování. Kvantitativní výzkum pomáhá testovat 

hypotézy.43 44 

Dotazník byl vytvořen prostřednictvím webu survio.com, který umožňuje tvorbu 

přehledných dotazníků. Odkaz na dotazník byl umístěn do několika zájmových Facebookových 

skupin, konkrétně s gastro či veganskou tematikou. Data byla sbírána v období dvou týdnů 

v dubnu 2018. Autorka oslovila také přímo značku Nemléko, avšak ke sdílení dotazníku na 

jejích profilech bohužel nedošlo.  

Respondentů, kteří dokončili dotazník, bylo celkem 213 z celkem 307 návštěv stránky 

dotazníku. Z přímého odkazu přišlo 65,3 % respondentů, druhým zdrojem pak byl Facebook. 

Celková úspěšnost vyplnění dotazníku byla tedy 69,4 %. Většině respondentů, konkrétně téměř 

74 % z nich, trvalo vyplnění dotazníku 2-5 minut.  

6.3. Výzkumný vzorek 

První tři otázky dotazníku zjišťovaly informace o respondentech. Konkrétně se jednalo 

o otázky zjišťující pohlaví a věk respondentů, třetí otázka pak byla již zaměřená na sociální sítě. 

Konkrétně zjišťovala, jak často respondenti navštěvují sociální sítě. Tyto otázky poskytly 

jednoduchý přehled o respondentech a současně tedy o zákaznících Nemléka. Všechny otázky 

jsou shrnuty v následujícím textu a přiložené tabulce, která tvoří přehled všech odpovědí 

s absolutní i relativní četností. 

První otázka měla za cíl zjistit věk respondentů. Věkové kategorie byly rozděleny tak, 

aby filtrovaly středoškolské studenty a žáky druhého stupně základních škol, vysokoškolské 

studenty, dospělé do 40 let a nad 40 let, tedy ty, kdo se sociálními sítěmi přišli do styku až 

v dospělém věku. 

                                                 
43 Kvantitativní výzkum. Media guru [online]. [cit. 2018-04-19]. Dostupné z: https://www.mediaguru.cz/slovnik-

a-mediatypy/slovnik/klicova-slova/kvantitativni-vyzkum/ 
44 SEDLÁKOVÁ, Renáta. Výzkum médií: Nejužívanější metody a techniky. 1. Grada Publishing, 2014. ISBN 978-

80-247-3568-9. 
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Druhá otázka byla stěžejní pro další pokračování dotazníku. Jak bylo předpokládáno, 

protože byl dotazník sdílen primárně přes sociální sítě, 100 % respondentů sociální sítě používá. 

Celkem 0,5 % respondentů je používá jednou za týden, téměř 5 % pak jednou denně a nejvíce, 

tedy 94,4 % respondentů, tráví na sociálních sítích čas několikrát denně. Odpověď jiné 

zahrnovala pouze jednu odpověď, a to „pouze pracovně“.  

Tabulka 2: Rozložení výzkumného vzorku 

 Kategorie Absolutní četnost Relativní četnost 

Pohlaví Žena 187 87,8 % 

Muž 25 11,7 % 

Jiné 1 0,5 % 

Věk 12-18 28 13,1 % 

19-26 154 72,3 % 

27-40 25 11,7 % 

Více než 40 6 2,8 % 

Frekvence používání  

sociálních sítí 

Jednou za týden 1 0,5 % 

Jednou denně 10 4,7 % 

Několikrát denně 201 94,4 % 

Jiné 1 0,5 % 

 

6.4. Výsledky průzkumu 

Dotazník obsahoval celkem 23 otázek, z čehož dvě byly sociodemografického 

charakteru a jsou tedy zahrnuty v předchozí kapitole o výzkumném vzorku. Stejně tak otázka 

číslo tři zjišťující, jak často respondenti používají sociální sítě. Zbylých dvacet otázek  

a především odpovědí na ně bude rozebráno v následujícím textu. Některé otázky jsou pro lepší 

přehlednost doplněny o grafy. 
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Otázka č. 1: Kolikrát jste měl/a produkty značky Nemléko? 

Čtvrtá otázka dotazníku, respektive první otázka vztahující se přímo ke zkoumané značce 

Nemléko, měla za cíl zjistit, jak častými zákazníky respondenti jsou. Bylo možné zde zvolit 

jednu ze čtyř možností, které stupňovaly míru nákupů, konzumace. Z odpovědí na otázku 

vyplynulo, že nejvíce respondentů mělo produkty značky Nemléko několikrát. Konkrétně se 

jednalo téměř o polovinu respondentů – 45,1 %. Druhou nejpočetnější skupinu tvořili ti, kdo 

produkty značky zakoupili pouze jednou. Téměř 21 % respondentů pak uvedlo, že produkty 

značky měli více než desetkrát.  

Graf 1: Četnost nákupu produktů Nemléko 

 

Otázka č. 2: Jak jste se o Nemléku dozvěděl/a? 

Následující otázka zjišťovala vcelku podstatnou informaci v rámci zkoumání efektivity 

sociálních sítí jakožto marketingového nástroje. Respondenti měli na výběr mezi čtyřmi 

možnostmi, pokud ani jedna neseděla na jejich případ, mohli vyplnit možnost pátou. 

Z odpovědí vyplývá, že více než 45 % se o značce dozvědělo ze sociálních sítí, avšak ne od 

influencerů. Na druhém místě pak skončila možnost od kamarádů, známých s 22 %. Třetím 

nejčastějším zdrojem informace byli influenceři a jejich kanály, tato možnost sesbírala celkem 

16,4 %. Trhy na Náplavce byly prvním kontaktem se značkou u zhruba 9 % respondentů.  

Jinou možnost zvolilo celkem 7 % respondentů. Nejčastěji uváděná možnost souvisela 

s prodejními místy, 8 respondentů se o značce dozvědělo přímo v obchodech. Několik 

respondentů také uvedlo jako zdroj informace osobní známost zakladatelů značky. 
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Sociální sítě byly tedy zdrojem informace o značce u více než 60 % respondentů. Tento jev 

vypovídá, že sociální sítě jsou velmi silným nástrojem v šíření znalosti značky. Influenceři zde 

sehráli také vcelku zásadní roli, poněvadž 35 respondentů z celkových 213 se o značce 

dozvěděla právě skrze její kanály. 

Graf 2: Zdroje informace o značce 

 

 

Otázka č. 3: Nemléko pijete/pil/a jste, protože… 

Tato otázka byla opět doplňovací s nabídkou čtyř odpovědí a pátou možností ve formě jiné 

odpovědi, která není v nabídce.  

Nejvíce respondentů odpovědělo, že produkty značky Nemléko pro ně znamenaly něco 

nového, co chtěli vyzkoušet. Konkrétně tuto odpověď zvolilo 101 respondentů, tedy 47,4 %. 

Druhé nejvyšší procento respondentů tvořili lidé na rostlinné stravě s 42 %. To může být 

ovlivněno sdílením dotazníku v tematických skupinách s velkým počtem fanoušků. Třetí 

nejčastější odpovědí pak byla možnost „je to obohacení mé normální stravy“, tuto odpověď 

zvolilo 13,1 % respondentů. Alergici na laktózu pak tvořili necelých 5 % respondentů. Zbylých 

12 respondentů, kteří uvedli jinou možnost než uvedenou, většinou kombinovali již vypsané 

možnosti.  

Značka v rozhovoru pro autorku práce uvedla, že chce přivést co nejvíce lidí na rostlinnou 

stravu, nebo alespoň snížit konzumaci mléčných výrobků a nahradit je v jídelníčku alespoň 

částečně rostlinnými alternativami. Odpovědi na tuto otázku ukázaly, že pro téměř polovinu 
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respondentů byly produkty hlavně něčím novým, co chtěli vyzkoušet. Otázkou pak ale zůstává, 

zda se jedná pouze o jednorázový nákup, či se bude v budoucnu opakovat. 

Graf 3: Důvod konzumace Nemléka 

 

Otázka č. 4: Víte o tom, že Nemléko mělo kampaň na HitHit? 

Čtvrtá otázka byla položená tak, aby zjistila znalost respondentů kampaně na HitHit.com. 

Výsledky zde byly vcelku vyrovnané, mírně však převažovala negativní odpověď,  

a to u 52,6 % respondentů. To znamená, že 101 respondentů z celkových 213 o kampani vědělo. 

V období kampaně spolupracovala značka s PR agenturou, je tedy nutné zmínit, že je tento 

výsledek takový nejen díky sociálním sítím, ale také dalším využitým PR nástrojům. 

Graf 4: Znalost kampaně na HitHit 
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Otázka č. 5: Víte o tom, že Nemléko má sezónní příchutě? 

 Pátá otázka zjišťovala stejnou informaci jako otázka předchozí, avšak věnuje se 

sezónním příchutím Nemléka, které se objevují několikrát za rok. Odpovědi respondentů 

ukázaly vyšší znalost než u otázky předchozí. O sezónních příchutích ví přes 68 % respondentů. 

Tento výsledek dokresluje také rozhovor se zakladateli značky, kteří uvedli, že sezónní příchutě 

jsou jedny z nejoblíbenějších produktů. Vyšší procento kladných odpovědí než u předchozí 

otázky může být mimo jiné díky více možnostem, kde se o sezónních příchutích mohou 

zákazníci dozvědět. Nejen na sociálních sítích, skrze influencery nebo web, ale také přímo 

v prodejních místech. 

Graf 5: Znalost sezónních příchutí Nemléka 

 

 

Otázka č. 6: Jak se vždy dozvíte o sezónních příchutích? 

Šestá otázka navazovala na otázku předešlou a zaměřila se tak na sezónní příchutě 

podrobněji. Odpovědi nabízely čtyři pevné možnosti a pátou volnou pro vlastní doplnění. 

Otázku zodpovídali pouze ti respondenti, kdo na předešlou otázku odpověděli ano.  

Přes 63,5 % odpovídajících uvedlo, že se o sezónních příchutích nejčastěji dozví na 

sociálních sítích přímo značky Nemléko. Sociální sítě byly zdrojem informace také u druhé 

nejpočetnější skupiny, ta tvořila téměř 17 % odpovědí. Jedná se o ty, kdo se o sezónních 

příchutích dozvídají z profilů těch, koho sledují. Od přátel či známých se o sezónních příchutích 

dozví přes 11 % respondentů. Influenceři slouží jakožto zdroje informace u 6,6 % 
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odpovídajících. Možnost jiné odpovědi zvolili tři respondenti a všichni uvedli, že se o nových 

příchutích dozví přímo v prodejním místě.  

Graf 6: Zdroje informace o sezónních příchutích Nemléka 

  

Otázka č. 7: Víte o tom, že Nemléko začalo prodávat Nejogurty? 

Sedmá otázka zjišťovala znalost nejnovějšího produktu značky, Nejogurtu. Zde hlasovalo 

téměř 80 % respondentů, tedy celkem 167 z nich, pro možnost „ano“. Výsledek odpovídá 

složení respondentů, kdy každý z nich již někdy měl první produkt Nemléko, všichni používají 

sociální sítě a téměř 55 % z nich sleduje profily Nemléka. 

Graf 7: Znalost produktu Nejogurt 
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Otázka č. 8: Jak jste se dozvěděl/a o Nejogurtu?  

Osmá otázka navazovala na otázku předešlou a zaměřila se tak na znalost produktu Nejogurt 

podrobněji. Odpovědi nabízely šest pevných možnosti a sedmou volnou pro vlastní doplnění. 

Otázku zodpovídali pouze ti respondenti, kdo na předešlou otázku odpověděli ano.  

Nejvíce odpovědí bylo pro možnost „ze sociálních sítí Nemléka“, konkrétně téměř 49 %. 

Druhým nejčastějším zdrojem informace byly jiné profily na sociálních sítích, pro které 

hlasovalo téměř 15 % odpovídajících. 13,1 % respondentů se o Nejogurtu dozvědělo od 

influencera, 11,9 % pak v prodejním místě. Kolem 5 % respondentů pak získaly možnosti „na 

akci, kde byl Nejogurt představen“ a „od kamarádů, známých“. Poslední možnost, volba vlastní 

odpovědi, tentokrát nebyla zvolena ani jednou. 

Graf 8: Zdroje informace o Nejogurtu 

 

Otázka č. 9: Víte o tom, že Nemléko má profily na sociálních sítích? 

 Tato otázka měla za cíl zjistit, kolik procent respondentů ví o tom, že značka Nemléko 

má sociální sítě. Téměř 85 % respondentů, tedy přesně 190 z nich, odpovědělo, že o sociálních 

sítích značky ví.  
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Graf 9: Znalost sociálních sítí značky 

 

Otázka č. 10: Sledujete Nemléko na alespoň jedné sociální síti? 

Desátá otázka zjišťovala, zda jsou respondenti zároveň sledujícími profilů značky na 

sociálních sítích. 

Téměř 55 % respondentů odpovědělo, že sledují značku na sociálních sítích. Jedná se tedy 

o nadpoloviční většinu dotazovaných. Tento výsledek může být důsledkem sdílení odkazu na 

dotazník v zájmových skupinách, které o rostlinné alternativy mají dlouhodobější zájem, a tak 

značku povětšinou sledují. 

Graf 10: Sledovanost profilů na sociálních sítích  
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Otázka č. 11: Profily Nemléka sice nesledujete, ale občas je navštívíte. 

Jedenáctá otázka byla určena pouze těm respondentům, kdo na předchozí otázku odpověděli 

negativně. Zjišťovala, jaké procento z těch, kdo oficiálně profily nesledují, je navštěvují.  

Výsledky ukázaly, že se jedná o 34,4 % z těch respondentů, kdo profily nesledují, ale někdy 

je navštěvují. Zbylých 65,6 %, tedy přesně 80 respondentů z celkových 213 profily nesleduje, 

ani je nenavštěvuje. Z celkového počtu je to tedy 37,5 %. Tento výsledek ukazuje, že 

nadpoloviční většina tázaných zákazníků sleduje nebo navštěvuje sociální sítě značky. 

Otázka č. 12: Pokud znáte profily Nemléka, ohodnoťte jejich působení na vás, prosím, 

hvězdičkami. 

Dvanáctá otázka se věnovala hodnocení působení sociálních sítí na respondenty. 

Respondenti měli ohodnotit profily na sociálních sítích značky počtem hvězdiček, přičemž pět 

hvězdiček je velice kladné hodnocení, jedna hvězdička pak negativní.  

Výsledky ukázaly výsledné číslo 3,8, tedy značně v pozitivní polovině spektra hodnocení. 

Nejčastěji voleným hodnocením byly čtyři hvězdičky, a to konkrétně u 34,3 % respondentů.  

31 % respondentů pak zvolilo pět hvězdiček, 25 % tři hvězdičky. 

Graf 11: Hodnocení sociálních sítí značky 

 

Otázka č. 13: Inspirujete se příspěvky na sociálních sítích Nemléka? (recepty, způsoby 

využití lahví) 

Tato otázka zjišťovala, zda se respondenti inspirují příspěvky na profilech na sociálních 

sítích značky Nemléko. Odpovědi byly opět jen dvě, poněvadž otázka byla uzavřená 

dichotomická. Výsledky ukázaly, že 31 % respondentů se příspěvky již někdy inspirovalo. 

Téměř třetina respondentů tedy aktivně využívá tipů sdílených na profilech značky 

Nemléko, což znamená, že respondenti skutečně aktivně čtou a využívají popisky u sdílených 

fotografií.  
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Graf 12: Inspirace na sociálních sítích značky 

 

Otázka č. 14: Víte o tom, že Nemléko vyrábí vlastní merch? (oblečení, tašky) 

Čtrnáctá otázka byla zaměřená na nepotravinové produkty značky Nemléko. Opět se 

jednalo o uzavřenou otázku, ve které téměř 35 % respondentů odpovědělo, že o těchto 

produktech ví. Zbylých 65 % tázaných tuto část sortimentu nezná.  

Výsledek ukázal, že většina respondentů o oblečení a batůžku značky Nemléko neví. Tato 

část sortimentu nemá zdaleka tolik prostoru jako Nemléko a Nejogurt v rámci komunikace na 

sociálních sítích, zároveň se dá zakoupit pouze on-line, proto se s ním zákazníci nemohou setkat 

v prodejních místech. Značka Nemléko je především značkou rostlinných alternativ mléčných 

výrobků, proto výsledek není příliš překvapivý. 
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Graf 13: Znalost nepotravinových produktů 

 

Otázka č. 15: Všiml/a jste si, že Nemléko spolupracuje s influencery? 

Otázka číslo patnáct byla otevírající otázkou bloku týkajícího se influencerů a influencer 

marketingu. Konkrétně tato otázka zjišťovala, zda si respondenti všimli spolupráce značky  

a influencerů. Dle odpovědí si spolupráce všimlo 34,3 % respondentů, tedy přesně  

73 z celkových 213. 

 Vzhledem k dlouhodobé spolupráci značky s influencery, a to již od samotného vzniku 

značky, by se dalo předpokládat, že většina zákazníků si spolupráce všimne, avšak výsledky 

ukázaly pravý opak. 
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Graf 14: Znalost spolupráce značky a influencerů 

 

Otázka č. 16: Pokud ano, s jakými? 

Tato otázka byla jedinou otevřenou otázkou v dotazníku. Respondenti zde mohli vyplnit 

jméno či přezdívku influencerů na sociálních sítích. 

Respondenti celkem zmínili dvacet jmen, některé se opakovali víckrát, třináct z nich pak 

bylo zmíněno pouze jednou nebo dvakrát. Nejčastěji zmíněné jméno bylo jméno blogerky 

Dominiky Pokludové, na kterou si vzpomnělo celkem 18 respondentů. Jedenáct respondentů 

zmínilo Dittu Zavřelovou, devět Karolínu Rathausovou, šest Kamilu Lindovou. Ostatní jména 

byla zmíněna třikrát, dvakrát či jednou.  

Vzhledem k tomu, že značka dlouhodobě spolupracuje s Dominikou Pokludovou a Dittou 

Zavřelovou, výsledek prokázal šíři dosahu takové spolupráce. 

Otázka č. 17: Myslíte si, že influenceři pomohli tomu, abyste si Nemléko koupil/a? 

Sedmnáctá otázka zjišťovala, jaký vliv mělo užití influencerů v komunikaci podle 

samotných konzumentů. Výsledek ukázal, že 67,1 % respondentů si myslí, že influenceři 

neovlivnili jejich rozhodnutí pro nákup. 
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Graf 15: Vliv influencerů na nákup produktů 

 

Otázka č. 19: Myslíte si, že využití influencerů v komunikaci bylo dobrým tahem? 

Devatenáctá otázka byla věnovaná hodnocení využití influencerů samotnými respondenty. 

Hodnocení mohli udělit buď kladné, nebo záporné. Nebyl zde prostor pro detailnější odpověď. 

Celkem 163 respondentů, tedy 76,5 % z celkového počtu, hodnotí tuto spolupráci a formu 

propagace pozitivně. Tento výsledek je jistě pro značku pozitivní, negativní vnímání influencer 

marketingu v očích fanoušků je totiž problémovým bodem této komunikace. 

Graf 16: Hodnocení spolupráce s influencery 
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Otázka č. 20: Navštívil/a jste alespoň jednou web nemleko.cz?  

Závěrečné dvě otázky byly věnované webu nemleko.cz. Dvacátá otázka zjišťovala, jaké 

procento respondentů někdy web navštívilo. Výsledek ukázal, že 44 % respondentů web 

alespoň jednou navštívilo. Web funguje zhruba rok, přičemž zpočátku byla veškerá komunikace 

vedená pouze přes sociální sítě, i tak si ale web našel svůj prostor. 

Graf 17: Návštěvnost webu nemleko.cz 

 

Otázka č. 21: Využil/a jste alespoň jednou mapu míst, kde se dá Nemléko koupit? 

Poslední otázka měla za cíl zjistit, kolik respondentů využilo interaktivní mapu na webu 

nemleko.cz, kde je možné najít prodejní místa produktů značky. Téměř 37 % respondentů, tedy 

přesně 78 z nich uvedlo, že mapu už někdy použili. Zbylých 63 % tedy mapu nikdy nevyužilo.  
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Graf 18: Využívání online mapy prodejních míst 

 

  

6.5. Shrnutí výsledků dotazníkového šetření 

Výsledky dotazníku ukázaly sledovanost sociálních sítí respondenty, tedy zákazníky 

značky Nemléko, a jejich informovanost skrze sociální sítě. 

První část dotazníku byla zaměřena čistě na respondenty. Ukázalo se, že téměř  

90 % respondentů jsou ženy. Pravděpodobně to může být z důvodu vyššího zájmu o trendy 

v oblasti výživy u žen než u mužů. Během sběru dat nebyly dotazníky sdíleny na žádné zájmové 

skupině určené pouze pro ženy, proto lze o tomto výsledku pouze spekulovat.  

Nejvíce respondentů, konkrétně 72 %, uvedlo, že patří do věkové kategorie 19 – 26 let, 

jedná se tedy o vysokoškolské studenty, nebo aktivně pracující dospělé. Toto období bývá často 

spojováno s hledáním vlastní identity a osamostatnění, lidé hledají vlastní životní styl. Také 

proto zkouší trendy, jakým je například také Nemléko. Tento výsledek tak verifikoval první 

hypotézu „Většina zákazníků a fanoušků Nemléka jsou lidé od 19 do 26 let“. 

Třetí otázka první části pak ukázala, že více než 93 % respondentů používá sociální sítě 

několikrát denně. Tento výsledek koresponduje s průměrným věkem respondentů a trendem 

sociálních sítí.  

Výsledky také ukázaly, že sociální sítě jsou největším zdrojem informací, a to ve všech 

otázkách zaměřených na toto téma. Konkrétně takové otázky byly tři a jako zdroj zde uvedlo 

sociální sítě průměrně 61 %, tedy 130 respondentů.  
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Druhá hypotéza „Nejčastějšími zdroji informací o značce jsou sociální sítě  

a influenceři.“ byla verifikována jen z poloviny, poněvadž sociální sítě tvoří zásadní zdroj 

znalosti značky, jejích produktů a aktivit, influenceři se ale procentuálně nachází až na třetím 

místě. O procento více respondentů se o Nemléku, jeho sezónních příchutích nebo Nejogurtu 

dozvědělo od svých kamarádů nebo známých. Jednalo se průměrně o 11,4 % respondentů, 

přičemž od influencerů se o zmíněném dozvědělo v průměru 10,4 % respondentů. Zde můžeme 

využít poznatek z teoretické části práce, kde je zmíněno, že sociální sítě jsou specifickým 

druhem word-of-mouth marketingu, a to jeho velice silnou podobou, zvlášť při zapojení 

influencerů s vysokým počtem sledujících. Výsledky však ukázaly, že klasická podoba  

word-of-mouth mezi reálnými osobami měla, alespoň mezi respondenty, o něco málo větší 

dosah než online verze. 

Samotné profily značky Nemléko na sociálních sítích byly zdrojem informace o nových 

produktech či jiných novinkách velice často. Konkrétně je uvedlo průměrně téměř  

42 % respondentů. Zde se může jednat o sledující nebo návštěvníky profilů na Instagramu  

či Facebooku, nebo o výsledek sponzorovaných příspěvků, které se ukáží i těm uživatelům, kdo 

profily nesledují. Ve výsledku můžeme pozorovat sílu profilů na sociálních sítích značky, které 

tvoří jeden z nejvýznamnějších zdrojů informací o značce. Tento výsledek z části odkrývá 

druhý cíl práce, tedy zjistit, jak významné jsou sociální sítě jakožto zdroj informací a novinek 

o značce. Jak již bylo řečeno výše, sociální sítě celkově jsou hlavním zdrojem, avšak pro 

komunikaci samotné značky je podstatné, že velká část respondentů, téměř polovina, se již 

někdy k informacím či novinkám dostala díky profilům samotné značky.  

 Otázka číslo dvanáct v dotazníku žádala respondenty o ohodnocení profilů značky 

Nemléko na sociálních sítích. Celkové hodnocení bylo 3,8, přičemž nejvyšší hodnocení mělo 

hodnotu 5. Třetí hypotéza „Hodnocení sociálních sítí Nemléka respondenty je spíše kladné.“  

se tak potvrdila, pravděpodobně díky sdílené inspiraci k ohleduplnému a zdravému životnímu 

stylu, což koresponduje se současnými trendy. Tento výsledek z poloviny odkrývá druhý cíl 

práce - zjistit, jak zákazníci Nemléka a zároveň uživatelé sociálních sítí vnímají komunikaci 

značky na jejích profilech.  

Při celkovém pohledu na výsledky dotazníku se dá říci, že informovanost respondentů 

o značce, jejím sortimentu a novinkách je vcelku vysoká. Protože veškerá témata značka 

komunikuje pouze skrze sociální sítě a influencery, jejich efektivita je vzhledem k výsledkům 

vysoká, ve většině otázek je více než 50 % respondentů informovaných o novinkách 
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v sortimentu značky. Je třeba však brát na vědomí, že něco málo přes 200 respondentů tvoří  

zhruba 1 % sledujících profilů Nemléka na Instagramu nebo Facebooku. 
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Závěr 

 Cílem této bakalářské práce bylo, v souladu s tezí, shrnout dosavadní teoretické 

poznatky k tématu sociálních sítí a marketingu v jejich rámci. Dále také popsat vznik, vývoj  

a marketingové techniky značky Nemléko a zjistit, jací jsou zákazníci Nemléka, jaký dopad na 

ně měly a mají použité marketingové techniky a sociální sítě, a zkoumat jejich efektivitu.  

 Využitý dotazník v souladu s rozhovorem se zakladateli značky ukázal, že sociální sítě 

byly velice významným prvkem ve vývoji značky. Amálie Koppová sama uvedla, že po dobu 

prvního roku existence značky nebyl v provozu ani web, veškeré informace byly pouze na 

sociálních sítích, tedy jediném komunikačním kanálu mimo prodejních míst a akcí. Odpovědi 

respondentů dotazníku vypověděly velkou sílu jak profilů značky na sociálních sítích, tak  

i dalších uživatelů, kteří značku zmínili ve svých příspěvcích.  

 Odborná literatura a články ukázaly, že sociální sítě jsou obrovským fenoménem nejen 

v běžných dnech lidských životů, ale také ve světě marketingu. Internet celkově umožnil rychlý 

posun oboru dopředu, po příchodu sociálních sítí se tento pokrok ještě urychlil. Sociální sítě 

totiž přišly s novým prvkem, který doposud nebyl v takové rychlosti možný – totiž interakcí. 

Interakce mezi značkami, organizacemi a fanoušky, zákazníky znamenala konec dlouhé éry 

pouze jednostranné komunikace. Vedle tradičních marketingových nástrojů, které mají 

povětšinou za cíl přesvědčit k nákupu, tak dnes fungují sociální sítě a jejich nástroje formou 

jakéhosi vztahu, dalo by se říci i přátelství, mezi subjekty a sledujícími, fanoušky či zákazníky. 

Značky tak kolem sebe budují komunity, kde se lidé pod jejich záštitou spojují, komunikují, 

radí si, hodnotí atp.   

 Tyto nové skutečnosti jsou pro marketingovou komunikaci tak výrazný a podstatný 

milník, že se některé, často začínající projekty, často uchylují k těmto nástrojům jako jediným 

v rámci komunikace. To je případ také značky Nemléko, která, jak je několikrát zmíněno v této 

práci, využívá již od svých počátků téměř pouze nástrojů sociálních sítí, konkrétně Facebooku 

a Instagramu. Na svých profilech mají přes 20 tisíc sledujících za dvouletou dobu fungování. 

K těmto číslům pomohly tedy sociální sítě v ruku v ruce se svezením se na trendu rostlinné 

stravy a zdravého životního stylu a influencer marketingu. Díky tomu můžeme říci, že strategie 

komunikace především, nebo pouze, skrze sociální sítě, může být velice úspěšná, pokud je 

dobře nastavena.  

Již zmíněný influencer marketing zde určitě sehrál také svou roli, protože v současné 

době jsou sociální sítě zdrojem velkého množství informací a inspirace pro velkou spoustu lidí. 
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Čím více se pak uživatelé ztotožňují s jinými, často velkým počtem lidí sledovanými, uživateli, 

tím více jim věří a chtějí být jako oni, vlastnit to, co oni.  

 Výsledky dotazníku ukázaly, že informovanost zákazníků o novinkách v sortimentu 

značky je vysoká, a to pouze díky sociálním sítím, využití influencerů a samozřejmě přímému 

kontaktu se sortimentem v prodejní síti, která v současné době zahrnuje přes 250 obchodů, 

kaváren, či online obchodů. To je dalším ukazatelem možnosti úspěchu marketingové 

komunikace vyhraněné pouze na sociálních sítích. 

 V době dokončování této práce vyšlo nové číslo české verze časopisu Forbes, kde je 

značce Nemléko věnována dvoustrana. V loňském roce se zakladatelka značky Amálie 

Koppová objevila také například v internetové televizi DVTV, kde s ní byl veden rozhovor o 

rostlinné stravě a samotné značce. O značku se tedy zajímají i klasická média a je tak možné 

říci, že se před ní nejspíše otevírají velké možnosti. Český trh je totiž sice již dobře zásobený 

rostlinnými alternativami mléčných výrobků, avšak pouze těmi trvanlivými ze zahraničí. Díra 

na tomto trhu je tedy stále pořád velká. Pokud značka bude pokračovat v rozjetých kolejích, je 

možné, že tuto díru za pár let zcela zaplní, ostatně k tomu směřuje i samotná vize značky.  
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Summary 

 The purpose of this bachelor thesis was to desribe the knowledge about social media 

and marketing on social media. The goal was also to describe development of the brand 

Nemleko and its marketing strategy and used tools. A questionnaire which was a part of this 

thesis wanted to find out how efficient the used marketing tools were and still are. 

 Professional literature and articles showed that social media are a big phenomenon not 

only in people’s everyday life but in marketing too. The Internet enabled a quick progress and 

the social media quicken the progress even more: social media came with a new feature – 

interaction. The possibility to interact between the brands and the fans or customers finished  

a long era of only one way communication. So social media and its tools make it possible to 

establish a relationship between all the users including brands. Thanks to this, brands are 

building communities which connect people.  

 These new facts are a very important milestone for marketing communication. This is 

confirmed by start-ups which use social media as the only marketing tool. The brand Nemleko 

is a very good example of this while it used only social media, specifically Facebook  

and Instagram. The brand has nowadays over 20 thousand followers on each profile. This 

number could be a demonstration that using social media as the only marketing tool can be very 

effective. 

 Influencer marketing is a tool that can help a lot with incerasing the number of fans or 

customers. Most of the users of social media identify themselves with other users, mainly with 

these with a high number of followers. This is a good opportunity for brands to present 

themselves through influencers. 

 The results of the questionnaire show that customers of the brand Nemleko have got  

a good information about the brand, its sortiment and news. This is thanks to communication 

through social media, influencer marketing and in selling places. This is another index of  

a possible success of marketing communication on social media only.  

 The brand was mentioned in the traditional media for several times. For example, two 

pages of Forbes magazine were dedicated to the brand and its business success. There was also 

an interview with the founder Amalie Koppova on the Internet television DVTV. This shows 

the attractiveness of the brand. Although the Czech market is well filled with plant based 

alternatives of dairy products, the gap in the market is still large. If the brand follows the way 

it goes now, it could probably fill the gap. This is also the vision of the brand. 
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