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Anotace 

Bakalářská práce s názvem Možnosti marketingového využití digitálních a sociálních médií 

ve farmacii se zaměřuje na specifika propojení sociálních médií s oblastí komerční 

komunikace související s volně prodejnými léčivými přípravky. Hlavním cílem práce v její 

teoretické části je představit problematiku farmaceutické reklamy a v části praktické 

přinést odpověď na otázku proč a jak je vhodné využít sociální média typu Facebook, 

Instagram nebo YouTube jako kanály pro šíření reklamních sdělení souvisejících s léčivým 

přípravkem Skinoren krém. Teoretická část práce postupně zasazuje reklamu do kontextu 

marketingového i mediálního, nastiňuje význam nových, respektive sociálních médií  

a přibližuje problematiku legislativní a etické regulace reklamy na léčivé přípravky. Celá 

problematika je následně demonstrována v praktické části prostřednictvím rozboru dvou 

reálných reklamních kampaní. Praktická část práce se dále zabývá postoji k reklamnímu 

využití Facebooku ze strany vybrané cílové skupiny. Výzkum je proveden formou případové 

studie s využitím hloubkových rozhovorů coby kvalitativní metody sběru dat. Interpretace 

získaných dat ukazuje, že jako silný marketingový nástroj Facebook nelze ani v oblasti 

farmaceutické reklamy opomenout. Obsah sponzorovaného profilu však musí být velmi 

různorodý a pokrývat tematiku jak odbornějšího, tak obecnějšího charakteru. Léčivý 

přípravek nelze v prostředí sociálních médií propagovat jako všelék, ale jako jednu z mnoha 

alternativ řešení. Velkou pozornost je v reklamní komunikaci na Facebooku třeba věnovat 

také vizuální stránce příspěvků.  

 

 

Annotation 

The bachelor thesis Options of Digital and Social Media Utilization in Pharmaceutical 

Marketing focuses on the specific aspects of a connection between social media  

and commercial communication related to the over-the-counter medicinal products.  

The principal aim of the theoretical part of this thesis is to introduce the topic  

of pharmaceutical advertising, while the practical part is designed to answer the questions 

of if and how is it suitable to use social media such as Facebook, Instagram or YouTube as 

channels for distribution of commercial content related to a medicinal product called 



 

 

 

Skinoren cream. The theoretical part consecutively puts advertising into the context  

of marketing and media, introduces the importance of the new media including the social 

media and describes the challenges of legal and ethical regulation of pharmaceutical 

advertising. The whole topic is then demonstrated in the practical part as an analysis of two 

real advertising campaigns. The practical part of this thesis then deals with the attitudes  

of a chosen target group towards advertising utilization of Facebook. The research was 

executed as a case study using in-depth interviews as a qualitative method of data 

collection. The interpretation of the collected data shows that – as a strong marketing tool 

– Facebook cannot be omitted even in the pharmaceutical advertising. The content  

of the sponsored profile, however, has to be very heterogenous and covering topics  

of rather scientific as well as more common nature. In the social media the medicinal 

product cannot be promoted as a panacea, but rather as one from many options.  

A significant attention must be paid to the visual aspect of the promotional communication.   
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Úvod 

Masová média a reklama tvoří neoddělitelný tandem navzájem propojených procesů  

a souvztažností. Zatímco reklama v současné době představuje dominantní zdroj příjmů 

prakticky pro všechny typy (nejen) masových médií, poskytují masová média producentům 

a zadavatelům reklamy obrovský prostor k výběru, sledování, oslovování a získávání 

zákazníků z řad předem definovaných cílových skupin.  

Nástup internetu otevřel masovým médiím přístup k obrovské skupině konzumentů, kteří 

mohou jejich produkty užívat prakticky kdykoli a kdekoli. Komerční využití internetu nabízí 

společnostem nejen možnost propagovat své produkty či služby vůči široké škále publik,  

ale také využívat nové nástroje, které jim internet poskytuje. Kromě možností sledování 

chování zákazníků na internetu, jemuž se věnují zejména reklamní a průzkumné agentury, 

představuje internetové prostředí komunikační kanál, prostřednictvím něhož mohou 

zákazníci okamžitě poskytovat společnostem zpětnou vazbu, komunikovat s ostatními 

uživateli a vyhledávat informace o nabízeném zboží. Sociální média pak pro firmy znamenají 

kanál, díky němuž mohou zákazníky oslovovat na co možná nejosobnější úrovni.  

Ačkoliv název bakalářské práce poukazuje na vztah k marketingu a digitálním médiím, 

rozhodla jsem se po dohodě s vedoucím práce zaměřit se výhradně na reklamu jako 

takovou, neboť tato představuje mediální produkt, jenž je všudypřítomný a dosažitelný. 

Z pohledu mediálních studií pak lze dobře analyzovat atributy a možnosti, které reklamě 

poskytují právě sociální média. 

Tato bakalářská práce se tedy věnuje právě využití sociálních médií v propagaci produktů 

unikátního odvětví, a sice farmaceutického průmyslu. Jaká specifika obnáší reklama  

ve farmacii, ukáže teoretická část práce. Praktická část přináší rozbor reálných reklamních 

kampaní, které proběhly v prostředí internetu a dále obsahuje vlastní výzkumnou část 

v podobě případové studie, která se s využitím kvalitativní metody hloubkových rozhovorů 

pokouší zodpovědět výzkumné otázky „Je vhodné, aby součástí komunikačního mixu vůči 

spotřebiteli využívala značka také sociální média“ a „Jaké formy a prostředky jsou 

v reklamní komunikaci na Facebooku využívány a jak je lze nastavit na profilu Skinoren, aby 

byly pro jeho cílovou skupinu atraktivnější?“. 
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1 Teoretická část 

Účelem teoretické části je přiblížit problematiku reklamy z pohledu marketingu 

a posléze ji zasadit do oblasti zkoumané mediálními studii, a sice jako charakteristický druh 

mediální produkce, její funkci a vliv na mediální obsahy, i vztah s cílovou skupinou 

mediálního publika. Jedna z podkapitol je věnována novým médiím. Dále je zde vymezeno 

prostředí farmaceutické reklamy v rámci legislativním a regulačním.  

1.1  Reklama v kontextu marketingu 

Marketing je definován jako „aktivita, soubor institucí a procesů pro vytváření, komunikaci, 

dodávání a směnu nabídek, které mají hodnotu pro zákazníky, klienty, partnery a celou 

širokou veřejnost“.1 V širším smyslu lze marketing vnímat i jako celospolečenský fenomén, 

„proces, jehož prostřednictvím jednotlivci a skupiny získávají, co potřebují a chtějí cestou 

vytváření, nabízení a volné směny výrobků a služeb s ostatními“.2 Jak lze z uvedených dvou 

definic usoudit, není marketing synonymem reklamy, ale jí nadřazenou množinou 

zastřešující činnosti související s výběrem správného cílového trhu, výběrem funkcí  

a vlastností jednotlivých výrobků a služeb, tvorbou jejich cen, budováním image značek, 

plánování komunikačních a propagačních aktivit a jejich rozpočtu, nebo výběrem skupin 

cílových zákazníků a monitoringem jejich chování. Z jiného úhlu lze na marketing nahlížet 

jako na umění identifikace přání potenciálních zákazníků, které pak daná společnost 

prostřednictvím cílené komunikace (především reklamního charakteru) získává a udržuje. 

Úspěšný marketing je ziskový a generuje poptávku, jejímž vyústěním může být několik typů 

odezvy ze strany zákazníka: nákup, pozornost, udělení volebního hlasu, dar či určitý typ 

chování. Objektem marketingu se kromě zboží a služeb mohou stát také události (výstavy, 

koncerty, veletrhy apod.), zážitky, osoby (například tzv. celebrity, které se stávají značkou), 

místa, organizace (muzea, divadla, korporace, neziskové organizace nebo obchodní 

řetězce), informace a myšlenky. Je zřejmé, že marketing nemusí spadat výlučně do sféry 

komerční, velmi výrazně je využíván také v politice (předvolební kampaně) nebo  

ve společenské propagaci myšlenek (např. v rámci osvěty).3 Proto také reklamu můžeme 

                                                           
1KOTLER, Philip a Kevin Lane KELLER. Marketing management. [4. vyd.]. Přeložil Tomáš JUPPA, 

přeložil Martin MACHEK. Praha: Grada, 2013. str. 35. 
2 Tamtéž 
3KOTLER, Philip a Kevin Lane KELLER. Marketing management. [4. vyd.]. Přeložil Tomáš JUPPA, 

přeložil Martin MACHEK. Praha: Grada, 2013. str. 36, 37. 
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rozdělit na komerční, politickou a sociální.4  

K základním marketingovým principům patří segmentace trhu spočívající v identifikaci  

a profilování cílových skupin potenciálních zákazníků, kteří by mohli preferovat určitý druh 

zboží. Cílové skupiny jsou segmentovány na základě předem definovaných demografických, 

psychologických a behaviorálních atributů. Tento princip je odpovídajícím způsobem 

uplatňován také v oblasti segmentace mediálních publik pro účely efektivního zacílení 

reklamního sdělení.5 

1.1.1 Marketingový mix 

Pod pojmem marketingový mix rozumíme soubor marketingových nástrojů, které v roce 

1960 shrnul E. J. McCarthy do tzv. 4P (angl. orig. product, price, place, promotion – produkt, 

cena, propagace, distribuce).6 Každé P pak zahrnuje činnosti – nástroje – zaměřující  

se na konkrétní atribut kategorie (např. značku a obal u produktu, slevu u ceny, reklamu  

u propagace a pokrytí u distribuce). V dnešní době však již tento model není schopen 

dostatečně reflektovat široké spektrum marketingových procesů a aktivit, a proto byl 

rozšířen do nových čtyř kategorií: angl. orig. people, processes, programs, performance 

(lidé, procesy, programy, výkon). Lidé jsou z pohledu marketingu zcela nepostradatelní  

a nikoli pouze v roli potenciálních zákazníků, které je nutno především jako lidi neustále 

vnímat – nyní nejsou v marketingové teorii opomíjeni ani zaměstnanci společností, členové 

marketingových oddělení apod. Pod položkou procesy se skrývají systémy, struktury  

a plány, prostřednictvím kterých společnosti kontrolují vývoj nových výrobků  

a průběh souvisejících marketingových aktivit. Programy označují veškeré aktivity 

společností zaměřené na potenciální zákazníky a řadí se mezi ně i původní nástroje 4P. 

Konečně výkon zahrnuje škálu indikátorů reflektujících postup a úspěšnost marketingových 

aktivit s finančním i nefinančním dopadem na danou společnost.7 

  

                                                           
4 BURTON, Graeme. Úvod do studia médií. Brno: Barrister & Principal, 2001. str. 260. 
5 Pozn.: více na straně 11 této práce 
6 E. Jerome McCarthy. Management Mania. [online]. [cit. 2017-11-12]. Dostupné z: 

https://managementmania.com/cs/e-jerome-mccarthy  
7KOTLER, Philip a Kevin Lane KELLER. Marketing management. [4. vyd.]. Přeložil Tomáš JUPPA, 

přeložil Martin MACHEK. Praha: Grada, 2013. str. 55, 56. 

https://managementmania.com/cs/e-jerome-mccarthy
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1.1.2 Komunikační mix 

Úkolem marketingové komunikace je přenos informací o zboží směrem ke spotřebiteli, jeho 

upomínání a přesvědčování ke koupi. Komunikována je hodnota značky, její benefity, jsou 

zobrazováni její typičtí uživatelé, zkušenosti s ní, je vytvářena její image. Jde však také  

o prostředek navazování kontaktu a vztahu s potenciálním zákazníkem, a to obzvláště 

v době síťových médií, kdy marketingová komunikace mnohdy využívá možnosti jejich 

interaktivity.  

Jednotlivé formy marketingové komunikace jsou rozřazeny do kategorií tzv. komunikačního 

mixu8: 

a) Reklama coby placená forma neosobní prezentace a propagace myšlenek, zboží 

nebo služeb jasně uvedeným sponzorem prostřednictvím médií i mimo ně. 

b) Podpora prodeje či vyzkoušení zboží podporou spotřebitelů prostřednictvím vzorků, 

kupónů či dárků, podporou partnerů (např. skrze speciální vystavení) nebo prodejců 

(soutěžemi pro prodejce apod.). 

c) Události nebo zážitky ve formě aktivit financovaných sponzorem (např. různé druhy 

setkání spotřebitelů). 

d) Public relations a publicita v podobě externích a interních programů zaměřených  

na zákazníky, média (prostřednictvím tiskových konferencí, článků atd.) a další 

partnery. 

e) Přímý marketing jako komunikace vůči stávajícím a potenciálním spotřebitelům 

cestou e-mailů, pošty, internetu či sociálních médií (průvodní dopisy ke vzorkům, 

direct mailing apod.). 

f) Interaktivní marketing zastoupený například teleshoppingem nebo katalogy. 

g) Ústní propagace (angl. orig. word of mouth9), kterou lze i díky internetu přímo šířit 

zkušenosti s nákupem a používáním zboží. 

h) Osobní prodej, jehož hlavním benefitem je možnost vybudovat se zákazníkem 

osobnější vztah. 

 

Zvolenou formu komunikace je nutné k cílovým posluchačům distribuovat takovým 

                                                           
8 KOTLER, Philip a Kevin Lane KELLER. Marketing management. [4. vyd.]. Přeložil Tomáš JUPPA, 

přeložil Martin MACHEK. Praha: Grada, 2013. str. 530–532. 
9 Pozn.: více na straně 10 této práce 
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způsobem, aby sdělení bylo co nejefektivněji přeneseno k co možná nejvyššímu počtu 

zástupců cílové skupiny. Společnosti tedy využívají ke komunikaci vůči svým stálým  

či potenciálním zákazníkům různé kanály či platformy – tištěná a vysílací média, internet, 

sociální média, billboardy, semináře, výstavy, veletrhy, newslettery, intranet, chaty, blogy, 

telemarketing, atd. Kromě výše zmíněných komunikačních kategorií a platforem hrají 

v prezentaci a propagaci zboží roli také kvalita jeho zpracování, obal, cena, dále vzhled  

a vystupování prodejce a podoba propagačních materiálů, koncept prodejního místa nebo 

internetových stránek. Výsledný dopad všech uvedených forem komunikačního mixu  

má být v důsledku totožný.10 

1.1.3 Modely komunikačního procesu 

Pro úspěch marketingové kampaně je kromě volby vhodných kategorií komunikačního 

mixu a příslušných přenosových kanálů (mediálních i nemediálních) nezbytné pochopit také 

proces komunikace jako takový. V této oblasti se pak marketingová teorie úzce propojuje 

s přístupy mediálních studií.11 

V marketingové komunikaci se setkáváme s pojmy makro- a mikromodelu komunikačního 

procesu, přičemž tzv. makromodel se shoduje se Shannon-Weaverovým modelem 

komunikace (viz. obrázek 1).  

 

Obrázek 1: Shannon-Weaverův model komunikace (Zdroj: KOTLER, Philip a Kevin Lane KELLER. Marketing 

management. [4. vyd.]. Přeložil Tomáš JUPPA, přeložil Martin MACHEK. Praha: Grada, 2013. str. 520.) 

                                                           
10 KOTLER, Philip a Kevin Lane KELLER. Marketing management. [4. vyd.]. Přeložil Tomáš JUPPA, 

přeložil Martin MACHEK. Praha: Grada, 2013. str. 518. 
11 JIRÁK, Jan a Barbara KÖPPLOVÁ. Masová média. 2., přepracované vydání. Praha: Portál, 2015. str. 24., 

případně MCQUAIL, Denis. Úvod do teorie masové komunikace. 4., rozš. a přeprac. vyd. Praha: Portál, 

2009. str 80. a 81. 
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V případě makromodelu je šum představován například působením konkurenčních 

propagačních sdělení. Čím více se forma komunikačního projevu přibližuje komunikačním 

schopnostem co největšího množství potenciálních příjemců, tím je šance na úspěch 

marketingové komunikace vyšší – z tohoto důvodu se mnohdy řada reklamních sdělení 

může zdát značně simplexní, naopak komunikace cílená na specifické skupiny zákazníků 

může být pro široké publikum nesrozumitelná. Na druhé straně se tzv. mikromodel 

zaměřuje především na reakce, které marketingová komunikace u svých příjemců může 

vyvolat. Také v tomto případě se můžeme obrátit k mediálním studiím a třem úrovním 

účinků médií dle McQuaila: kognitivní (poznat), afektivní (cítit) a behaviorální (udělat).12 

Posloupnost jednotlivých úrovní či stadií se liší podle stupně zainteresovanosti publika  

na dané skupině výrobků a jejich povědomí o rozdílech mezi výrobky z dané skupiny. 

Typickým příkladem hierarchie reakcí je mimo jiné tzv. model AIDA13 (angl. orig. awareness, 

interest, desire, action – pozornost, zájem, touha, akce). Při volbě zejména neosobní formy 

marketingové komunikace prostřednictvím masových médií se dále objevuje fenomén tzv. 

dvoustupňového modelu komunikace14, v němž zásadní roli hrají tzv. názoroví vůdci (angl. 

orig. opinion leaders) disponující potenciálem přesvědčovat cílové zákazníky. Tohoto 

principu se mj. využívá při spolupráci společností s ambasadory značek (viz. obrázek 2).  

 

Obrázek 2: Dvoustupňový model komunikace (Zdroj: Two Step Flow Theory. In: Communication Theory All About 

Theories for Communication. [online]. 09.04.2018 [vid. 2018-04-09]. Dostupné z: 

https://www.communicationtheory.org/two-step-flow-theory-2/) 

                                                           
12 MCQUAIL, Denis. Úvod do teorie masové komunikace. 4., rozš. a přeprac. vyd. Praha: Portál, 2009. str. 

478., srov. KOTLER, Philip a Kevin Lane KELLER. Marketing management. [4. vyd.]. Přeložil Tomáš 

JUPPA, přeložil Martin MACHEK. Praha: Grada, 2013. str. 520. 
13 ČERMÁK. M. Co je to AIDA model a marketing funnel. Clever And Smart. [online]. 11.04.2016 [cit. 

2018-04-08]. Dostupné z: https://www.cleverandsmart.cz/co-je-to-aida-model-a-marketing-funnel/  
14 Pozn.: hypotézu dvoustupňového modelu komunikace popsali v roce 1948 Lazarsfeld, Berelson a Gaudet, 

(Zdroj: JIRÁK, Jan a Barbara KÖPPLOVÁ. Masová média. 2., přepracované vydání. Praha: Portál, 2015 str. 

213.) 

https://www.communicationtheory.org/two-step-flow-theory-2/
https://www.cleverandsmart.cz/co-je-to-aida-model-a-marketing-funnel/
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1.2 Reklama v kontextu mediálních studií 

Produkty i služby podléhají neustálým inovacím, specializacím, cenovým optimalizacím  

a zlepšování kvality. Bez dostatečné a správným způsobem zacílené propagace však 

v současném světě nemají šanci uspět. Reklama je co do obsahu, účelu a předem 

provedeného hodnocení potenciální úspěšnosti řízeným komunikačním procesem.15 Podle 

Oxford Dictionary of Media and Communication se reklamou myslí „v jakémkoli médiu se 

vyskytující pozornost vzbuzující prezentace, jejíž marketingovou funkcí je přimět zákazníky 

ke koupi výrobku či služby, zvýšit povědomí o značce či atributech, s nimiž tato chce být 

spojována (jeden ze způsobů vymezování se vůči konkurenci).  V rámci komunikace nese 

reklama funkci primárně persvazivní, nemusí však být pouze komerčního charakteru (např. 

reklama politická…)“.16 Reifová ve Slovníku mediální komunikace v definici reklamy dále 

uvádí mj., že „tato nabídka [produktu, služby nebo ideje] se odehrává především 

prostřednictvím masových médií a její zadavatel za zvlášť označené místo v mediálním 

obsahu většinou platí“.17 Jelikož je tato práce věnována reklamě komerční, budeme dále 

její funkci – tedy navedení cílového publika k žádané reakci – specifikovat jako podporu 

spotřebního chování, a to ve smyslu již zmíněného nákupu nebo povědomí o značce, dále 

koupě nové značky nebo přechodu od jedné značky k jiné (tzv. switch). V oblasti nových 

médií se však v současnosti setkáváme i s dalšími funkcemi reklamy, kterými jsou 

mobilizace (získávání) příjemců, zábava a přenos informací.18 

S reklamními sděleními se v dnešní době setkáváme skutečně na každém kroku. Mimo 

masová vysílací média nás obklopují billboardy, city-light vitríny, plakáty, letáky, bezpočet 

reklamních předmětů atd. Na rozdíl od těchto a tzv. klasických vysílacích médií, mezi  

něž řadíme tisk, televizi a rozhlas, představují média nového typu komunikační kanál, jehož 

prostřednictvím lze reklamní obsahy co nejvíce personalizovat, tedy přizpůsobit potřebám 

a zájmům jednotlivých mediálních uživatelů.19  

                                                           
15 JIRÁK, Jan a Barbara KÖPPLOVÁ. Masová média. 2., přepracované vydání. Praha: Portál, 2015. str. 134.  
16 CHANDLER, Daniel a Rod MUNDAY. A Dictionary of Media and Communication. Oxford: Oxford 

University Press (2 ed.). 2016. Oxford University Press.[online]. [cit. 12. 11. 2017]. Dostupné z: 

http://www.oxfordreference.com/view/10.1093/acref/9780191800986.001.0001/acref-9780191800986 
17REIFOVÁ, Irena. Slovník mediální komunikace. Praha: Portál, 2004. str. 209. 
18REIFOVÁ, Irena. Slovník mediální komunikace. Praha: Portál, 2004. str. 210. 
19 KÜNG-SHANKLEMAN, Lucy, Robert G. PICARD a Ruth TOWSE. The Internet and The Mass Media. 

Los Angeles, Calif.: Sage, 2008, xiv, 182 s. str. 30. 

http://www.oxfordreference.com/view/10.1093/acref/9780191800986.001.0001/acref-9780191800986
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1.2.1 Vliv reklamy na média 

Masová média lze tedy z pohledu reklamy chápat jako prostředek šíření a také jako 

příjemce finančních prostředků za prodej prostoru a času určeného k inzerci. Z pozice 

masových médií je reklama nazírána jako produkt nežurnalistické povahy a od dob  

tzv. northcliffovské revoluce samozřejmě jako neodmyslitelný zdroj příjmů. Tvůrci reklamy, 

především reklamní agentury, jsou také mediálními organizacemi, institucemi, které 

vytvářejí produkt s komerčním významem.20 Z výše uvedeného vyplývá, že reklama coby 

produkt je na médiích prakticky existenčně závislá – bez nich by bylo velmi komplikované ji 

šířit k tak rozsáhlému nebo naopak tak specifickému publiku takovým způsobem, aby byl 

zaručen co nejvyšší zásah, který je zadavateli reklamy objednán. Je to ale právě tento 

provázaný vztah s reklamou, který vede k pochybnostem o skutečné nezávislosti médií. 

Liberálně-pluralistický přístup sice oceňuje reklamu jakožto nástroj soutěže na poli volného 

trhu a zdroj ekonomických prostředků pro mediální organizace, které se tak stávají 

svobodnějšími na zdrojích přicházejících ze strany státu, pravděpodobněji však vyznívají 

argumenty přístupu kritického, zaměřujícího se mj. na tlak inzerentů na podobu a obsah 

mediální produkce.21 Nejmarkantněji je nepochybný vliv inzerentů viditelný na příkladu 

programových nabídek komerčních televizních stanic, jejichž obsah se navzájem nápadně 

podobá, což záměrně vede k přilákání pozornosti co nejširší skupiny cílových konzumentů 

– tento fenomén se popisuje jako tzv. „komercializace médií“.22 Komercializaci lze v případě 

televizní produkce přiblížit jako sklon k zábavnosti, povrchnosti, absenci intelektuálních 

nároků směrem k příjemci, nepůvodnost a standardizaci.23 Fenomén komercializace se 

ovšem nevyhýbá ani produkci zpravodajské, kde lze opět pozorovat tendence k zábavnosti 

v podobě bulvarizace a senzacechtivosti (angl. orig. infotainment – infozábava).24 

1.2.2 Role nových a sociálních médií v reklamě 

Takzvaná nová média jsou definována jako „komunikační prostředky využívající k přenosu 

                                                           
20 BURTON, Graeme. Úvod do studia médií. Brno: Barrister & Principal, 2001. Studium. str. 101. 
21 JIRÁK, Jan a Barbara KÖPPLOVÁ. Masová média. 2., přepracované vydání. Praha: Portál, 2015. str. 139, 

140. 
22 JIRÁK, Jan a Barbara KÖPPLOVÁ. Masová média. 2., přepracované vydání. Praha: Portál, 2015. str. 155 
23 McQUAIL, Denis. Úvod do teorie masové komunikace. 4., rozš. a přeprac. vyd. Praha: Portál, 2009. str. 

137. 
24 McQUAIL, Denis. Úvod do teorie masové komunikace. 4., rozš. a přeprac. vyd. Praha: Portál, 2009. str. 

138. 
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mediovaných sdělení počítačové technologie. V současnosti lze považovat termíny nová  

a digitální média za synonyma.“.25 Podskupinu nových médií pak tvoří  

tzv. média internetová, která se vyznačují rozsáhlou propojeností (síťovostí) a snadnou 

připojitelností uživatelů (angl. orig. connectivity). Mezi hlavní znaky sociálních médií  

pak patří vysoká míra interaktivity, možnost vytvoření individuální identity uživatele  

a sdílení obsahů.26 Sociální média umožňují s využitím různých forem médií (text, audio, 

video) propojení jednotlivých uživatelů za účelem komunikace. V současné době pak díky 

mobilním technologiím tato komunikace probíhá nejen zprostředkovaně skrze sociální 

média, ale zároveň také mobilní formou.27  

Marketing se stal funkcí online médií již v době jejich rozvoje, což významně ovlivnilo také 

oblast reklamy, zejména díky využívání nástrojů typu placeného vyhledávání, bannerové 

reklamy nebo direct mailingu.28 Sociální média však představují platformu, kde je výhodné 

využít k reklamě poněkud jiný přístup, než je obvyklé například v případě webových 

stránek. Jako vodítko může sloužit průzkum společnosti Adobe z roku 2012, který ukázal,  

že 68 % dotazovaných zákazníků vnímá online reklamy jako obtěžující a 51 % jako 

rozptylující. Celkem 57 % respondentů vítalo přítomnost značek na sociálních médiích. 

V případě, že by přítel respondenta na sociálním médiu pozitivně ohodnotil konkrétní 

značku, znamenalo by to pro 29 % dotazovaných důvod vyhledat si o této značce další 

informace. Pouze 2 % z nich by touto situací však bylo přesvědčeno přímo ke koupi 

značky.29 Stručné shrnutí výsledků tohoto průzkumu mimo jiné svědčí ve prospěch 

skutečnosti, že sociální média představují významný kanál zejména pro šíření informací 

mezi uživateli, tzv. word of mouth (WOM) – konkrétně pak electronic word of mouth 

(eWOM).30 Z pohledu společností je tedy výhodné informace a témata diskutovaná mezi 

                                                           
25REIFOVÁ, Irena. Slovník mediální komunikace. Praha: Portál, 2004. str. 134.  
26LIPSCHULTZ, Jeremy Harris. Social Media Communication: Concepts, Practices, Data, Law and Ethics. 

Second edition. New York: Routledge, Taylor & Francis Group, 2018. str. 35.  
27 ISHII, K. Implications of Mobility: The Uses of Personal Communication Media in Everyday Life. Journal 

of Communication. 2006. [online]. č.56. [vid. 2018-05-02]. Dostupné z: 

http://eds.a.ebscohost.com/eds/pdfviewer/pdfviewer?vid=1&sid=c9f97394-aa3b-4c2f-9db1-

6daa9a76a54a%40sessionmgr4008  
28LIPSCHULTZ, Jeremy Harris. Social Media Communication: Concepts, Practices, Data, Law and Ethics. 

Second edition. New York: Routledge, Taylor & Francis Group, 2018. str. 45. 
29U.S. Study Reveals Online Marketing is Failing with Consumers. Adobe. 24.10.2012. [online]. [cit. 2018-

05-02]. Dostupné z: 
https://www.adobe.com/aboutadobe/pressroom/pressreleases/201210/102412AdobeAdvertisingResearch.html  
30LIPSCHULTZ, Jeremy Harris. Social Media Communication: Concepts, Practices, Data, Law and Ethics. 

Second edition. New York: Routledge, Taylor & Francis Group, 2018. str. 46. 

http://eds.a.ebscohost.com/eds/pdfviewer/pdfviewer?vid=1&sid=c9f97394-aa3b-4c2f-9db1-6daa9a76a54a%40sessionmgr4008
http://eds.a.ebscohost.com/eds/pdfviewer/pdfviewer?vid=1&sid=c9f97394-aa3b-4c2f-9db1-6daa9a76a54a%40sessionmgr4008
https://www.adobe.com/aboutadobe/pressroom/pressreleases/201210/102412AdobeAdvertisingResearch.html


 

 

11 

uživateli monitorovat (tzv. buzzmonitoring) a následně je reflektovat v obsazích 

publikovaných v rámci svých reklamních kampaní. Především využití sociálních médií 

přináší společnostem několik benefitů v podobě možnosti rychle přizpůsobovat obsah 

příspěvků aktuálně diskutovaným tématům, reagovat přímo na komentáře uživatelů 

(zejména pak ty negativní), iniciovat konverzace, sledovat spokojenost uživatelů  

se značkou, vyhledávat propagátory a potenciální ambasadory značek31, podporovat služby 

zákazníkům nebo vylepšovat reputaci značky či samotné společnosti.32 

V dnešní době jsou reklamní kampaně koncipovány především jako vyprávění příběhů 

(z angl. orig. storytelling), které jsou v rámci jednotlivých mediálních kanálů vzájemně 

propojeny. Tyto příběhy a hlavní sdělení v nich obsažená se musejí propojit s konkrétními 

publiky – cílovými skupinami. Jakási nesegmentovaná produkce již prakticky neexistuje.33 

Příběhy lze v sociálních médiích tvořit například ve formě příspěvků na facebookové zdi, 

stories na Instagramu nebo postů na LinkedInu. Aby byl příběh pro uživatele co možná 

nejzajímavější a nejatraktivnější, je vhodné jej tvořit v podobě tzv. rich media, tedy různých 

animovaných formátů, videí, fotografií nebo infografiky.34 Tyto příběhy pak zároveň vybízejí 

uživatele k okamžité zpětné vazbě jak psané (komentář), tak grafické (např. like), případně 

ke sdílení vůči vybraným dalším uživatelům (tzv. share). K reklamě realizované v prostoru 

sociálních médií lze citovat knihu článek Ultimate business guide for using social media in 

2017 Steva Tappina: „Cílem kampaně na sociálních médiích je často zintenzivnění míry 

zapojení uživatelů za účelem rozšíření dosahu a získání základny loajálních fanoušků – 

tvorbě vazeb na sociálních médiích pak napomáhá kladení otázek a zveřejňování 

komentářů.“.35 

1.2.3 Publika reklamních sdělení 

S publikem pracuje reklama především jako se skupinou potenciálních zákazníků či klientů 

                                                           
31 Pozn.: více v kapitole 2.1.2 této práce 
32LIPSCHULTZ, Jeremy Harris. Social Media Communication: Concepts, Practices, Data, Law and Ethics. 

Second edition. New York: Routledge, Taylor & Francis Group, 2018. str. 47. 
33LIPSCHULTZ, Jeremy Harris. Social Media Communication: Concepts, Practices, Data, Law and Ethics. 

Second edition. New York: Routledge, Taylor & Francis Group, 2018. str. 35. 
34LIPSCHULTZ, Jeremy Harris. Social Media Communication: Concepts, Practices, Data, Law and Ethics. 

Second edition. New York: Routledge, Taylor & Francis Group, 2018. str. 145. 
35TAPPIN. S. Ultimate business guide for using social media in 2017. LinkedIn Pulse. 5. 12. 2016. [online]. 

[cit. 2018-05-02]. Dostupné z: https://www.linkedin.com/pulse/ultimate-business-guide-using-social-media-

2017-steve-tappin/  

https://www.linkedin.com/pulse/ultimate-business-guide-using-social-media-2017-steve-tappin/
https://www.linkedin.com/pulse/ultimate-business-guide-using-social-media-2017-steve-tappin/
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– spotřebitelů. Aby bylo reklamní sdělení cílové skupině předáno tím správným mediálním 

kanálem, v optimálním čase, dostatečné intenzitě a vhodnou formou, investují inzerenti 

nemalé částky do studia reklamních publik. Prostřednictvím různých průzkumných metod 

jsou sledovány zvyky, potřeby, zájmy, chování a socioekonomické charakteristiky 

spotřebitelů.36 Reklamní publika – cílové skupiny – pak lze rozdělit a charakterizovat 

podobným způsobem jako publika mediální obecně. Mohou být tvořena jedinci sdílejícími 

vazby společenské (např. postavení ve společnosti, výši příjmů, rodinný stav apod.)  

nebo jedinci, které vzájemně spojuje právě jen samotné užívání daného média. Tyto dva 

typy publik jsou označovány jako sociálně, resp. médiem či marketingově iniciovaná.37 

Publika mohou být dále klasifikována podle své velikosti, a to na masová a segmentovaná. 

Publikum masové se vyznačuje svou nesourodostí, prostorovou i časovou rozptýleností  

a anonymitou. Jeho existence je podmíněna dostupností a schopností využívat technologii 

mediální produkce. Masové publikum se rekrutuje z jedinců napříč všemi společenskými 

vrstvami a v důsledku toho jde prakticky o celou populaci, je anonymní, hierarchicky 

neorganizované a nekontaktní na úrovni jednotlivce.38 Na masové publikum bývají 

zaměřena reklamní sdělení propagující zejména zboží běžné denní potřeby (angl. orig. fast 

moving consumer goods – FMCG), a to především prostřednictvím médií s velkým 

dosahem, hlavně pak televize.39 Žádné zboží však ve skutečnosti není určeno úplně všem, 

a proto je nutné mediální publikum rozdělit na menší, především jasně definované skupiny 

s vhodnými atributy – jde o tzv. segmentaci či fragmentaci publika. Inzerenti si předplácejí 

reklamní prostor a čas v médiích, ale v konečném důsledku si vlastně kupují pozornost 

cílové skupiny, která v danou dobu médium sleduje.40 V důsledku rozvoje síťových médií  

se v současnosti setkáváme s kategorií publika interaktivního, které se vyznačuje 

využíváním možností volby mediálního sdělení dle vlastního výběru a tvorbou vlastního 

obsahu. Z hlediska reklamní propagace je tento typ publika významný především proto,  

                                                           
36 JIRÁK, Jan a Barbara KÖPPLOVÁ. Masová média. 2., přepracované vydání. Praha: Portál, 2015. str. 191. 
37 Tamtéž 
38 BURTON, Graeme. Úvod do studia médií. Brno: Barrister & Principal, 2001. str. 316, 317. 
39 JIRÁK, Jan a Barbara KÖPPLOVÁ. Masová média. 2., přepracované vydání. Praha: Portál, 2015. str. 138 
40 NELSON-FIELD. K. RIEBE. E. The impact of media fragmentation on audience targeting: An empirical 

generalisation approach. Journal of Marketing Communications. [online]. 2011, 17(1), 51-67 [vid. 2018-05-

02]. Dostupné z: http://eds.b.ebscohost.com/eds/pdfviewer/pdfviewer?vid=2&sid=55e7925e-79b4-4bf4-

8386-963fe94d933c%40sessionmgr104  

 

http://eds.b.ebscohost.com/eds/pdfviewer/pdfviewer?vid=2&sid=55e7925e-79b4-4bf4-8386-963fe94d933c%40sessionmgr104
http://eds.b.ebscohost.com/eds/pdfviewer/pdfviewer?vid=2&sid=55e7925e-79b4-4bf4-8386-963fe94d933c%40sessionmgr104
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že velmi aktivně komunikuje jak s prodejcem, tak se svým okolím, ochotně sděluje zpětnou 

vazbu a poskytuje hodnocení propagovaného zboží či služeb. I v případě těchto publik  

lze hovořit o konvergenci, jejímž výsledkem je pak fenomén tzv. produsera.41,42 

Je nasnadě, že pro reklamní komunikaci s interaktivním publikem je výhodné využívat právě 

síťová a zejména pak sociální média. Jsou to právě síťová média, která umožňují inzerentům 

oslovovat rozsáhlá publika s využitím personalizované komunikace – jednotlivec se tak 

v postavení vůči prodejci zároveň dostává do pozice větší rovnoprávnosti, je 

identifikovatelný a není tak již součástí nesourodé masy, nýbrž členem skupiny, kterou si 

zvolil.43 Na toto téma však lze zároveň nahlížet i kriticky. Ač je internet sám o sobě 

prostředím, které nikdo nevlastní a do velké míry ani nereguluje, pohybuje se v něm určité 

množství společností, jež značným způsobem koncentrují například technologie nezbytné 

k přístupu k internetu nebo přímo různé mediální kanály.44 Sociální média na první pohled 

představují svobodné prostředí, v němž se může každý pohybovat a komunikovat bez 

větších omezení a pod jakoukoli zvolenou identitou. Zároveň se však i zde projevuje 

koncentrace vlastnictví v rukou dominantních hráčů jako Google nebo Facebook.45 

Například společnost Google, provozující vyhledávač či e-mailový nástroj Gmail, od roku 

2006 vlastní sociální médium YouTube46; velmi markantní je také dominance společnosti 

Facebook, která v roce 2011 odkoupila službu Instagram, jež začala být k dispozici 

inzerentům v roce 2013.47 Nabízí se tedy otázka, nakolik jsou jedinci v prostředí těchto 

sociálních médií svobodní, uvážíme-li, že informace získané z jejich profilů a data o pohybu 

v internetu vlastní v podstatě dva hlavní subjekty.  

                                                           
41 GRINNELL. C. K. From Consumer to Prosumer to Produser: Who Keeps Shifting My Paradigm? (We 

Do!). Public Culture [online]. 2009, 21(3), 577-598 [cit. 2018-05-02]. Dostupné z: https://read-dukeupress-

edu.ezproxy.is.cuni.cz/public-culture/article-standard/21/3/577/31962/From-Consumer-to-Prosumer-to-

Produser-Who-Keeps  
42 Pozn.: angl. orig. produser – kombinace anglických slov produce (výrobce, tvůrce) a user (uživatel) 
43 McQUAIL, Denis. Úvod do teorie masové komunikace. 4., rozš. a přeprac. vyd. Praha: Portál, 2009. str. 

151. 
44 McQUAIL, Denis. Úvod do teorie masové komunikace. 4., rozš. a přeprac. vyd. Praha: Portál, 2009. str. 

167 
45 NG. A. Facebook, Google top out most popular apps in 2016. cnet. [online]. 28.12.2016. [vid. 2018-05-

02]. Dostupné z: https://www.cnet.com/news/facebook-google-top-out-uss-most-popular-apps-in-2016/  
46 SORKIN. A.R., PETERS. J.W. Google to Acquire YouTube for $1.65 Billion. The New York Times. 

[online]. 09.10.2006. [vid. 2018-05-02]. Dostupné z: https://www.nytimes.com/2006/10/09/business/09cnd-

deal.html  
47 PANZARINO, M. Instagram To Start Showing In-Feed Video And Image Ads To US Users. TechCrunch. 

[online]. 03.10. 2013. [vid. 2018-05-02]. Dostupné z: https://techcrunch.com/2013/10/03/instagram-starts-

showing-in-feed-video-and-image-ads-to-us-users/  

https://read-dukeupress-edu.ezproxy.is.cuni.cz/public-culture/article-standard/21/3/577/31962/From-Consumer-to-Prosumer-to-Produser-Who-Keeps
https://read-dukeupress-edu.ezproxy.is.cuni.cz/public-culture/article-standard/21/3/577/31962/From-Consumer-to-Prosumer-to-Produser-Who-Keeps
https://read-dukeupress-edu.ezproxy.is.cuni.cz/public-culture/article-standard/21/3/577/31962/From-Consumer-to-Prosumer-to-Produser-Who-Keeps
https://www.cnet.com/news/facebook-google-top-out-uss-most-popular-apps-in-2016/
https://www.nytimes.com/2006/10/09/business/09cnd-deal.html
https://www.nytimes.com/2006/10/09/business/09cnd-deal.html
https://techcrunch.com/2013/10/03/instagram-starts-showing-in-feed-video-and-image-ads-to-us-users/
https://techcrunch.com/2013/10/03/instagram-starts-showing-in-feed-video-and-image-ads-to-us-users/
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1.3  Legislativní rámec 

Tato kapitola přibližuje problematiku právní a etické regulace reklamy jako mediálního 

produktu v prostředí českého farmaceutického průmyslu.  

K realizaci marketingových a obchodních aktivit je pro farmaceutické společnosti klíčové 

uvést své produkty na trh ve specifických kategoriích, které následně předurčují pravidla  

a právní náležitosti jejich prodeje i propagace. Dané kategorie lze nejen propagovat pouze 

určitým způsobem, ale také pouze směrem k určitým spotřebitelům (pouze zdravotnickým 

odborníkům nebo pouze široké veřejnosti). Konkrétně se jedná o kategorie léčivých 

přípravků, zdravotnických prostředků, kosmetických přípravků a doplňků stravy. Jednotlivé 

kategorie je nutné před samotným uvedením na trh podrobit příslušné registrační 

proceduře, která může trvat od několika dní (např. notifikace kosmetického přípravku)  

až do několika let (nový léčivý přípravek na lékařský předpis). Samotné registraci předchází 

zejména u moderních léčivých přípravků preklinický a klinický vývoj, jenž nezřídka trvá  

i déle než 10 let.48  

1.3.1 Právní požadavky a omezení propagace farmaceutických produktů 

Reklama, a především pak reklama farmaceutická, je z pohledu legislativy značně 

regulovanou aktivitou, k níž se vztahuje hned několik zákonů. Všeobecně je v souvislosti  

s reklamou jako takovou stěžejním zákon č. 40/1995 Sb.: Zákon o regulaci reklamy  

a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního 

vysílání, ve znění pozdějších předpisů (společně se zákonem č. 138/2002 Sb., zákonem, 

kterým se mění zákon č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona  

č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění pozdějších 

předpisů, ve znění pozdějších předpisů)49, a zákon č. 79/1997 Sb., o léčivech a o změnách  

a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, přičemž reklamě 

zaměřené na humánní léčivé přípravky je věnován paragraf č. 5. Doplňující informace  

k reklamní propagaci léčivých přípravků poskytuje zákon č. 378/2007 Sb. (zákon o léčivech 

a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech)) a pokyny Státního úřadu  

                                                           
48 SOUČKOVÁ. L., KOSTKOVÁ., H. DEMLOVÁ. R. Jak se vyvíjí nový lék. Prakt. lékáren. [online]. 2015; 

11(4): 144–147. [vid. 2018-04-29]. Dostupné z: https://www.praktickelekarenstvi.cz/pdfs/lek/2015/04/07.pdf  
49 Pozn.: dále jen Zákon o regulaci reklamy 

https://www.praktickelekarenstvi.cz/pdfs/lek/2015/04/07.pdf
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pro kontrolu léčiv50 (mj. UST-27 verze 3: Regulace reklamy na humánní léčivé přípravky  

a lidské tkáně a buňky). Náležitosti reklamy na kosmetické přípravky a doplňky stravy 

upravují nařízení Evropského parlamentu a Rady Evropy (mj. nařízení Evropského 

parlamentu a Rady č. 1223/2009 o kosmetických přípravcích a nařízení Evropského 

parlamentu a Rady č. 1924/2006/ES o uvádění výživových a zdravotních tvrzení  

při označování potravin51). Poněkud vágním způsobem je dosud regulována reklama  

na zdravotnické prostředky, jejíž pravidla prakticky nejsou stanovena, čehož lze v praxi 

využít k silnější reklamní komunikaci. Definici reklamy a požadavků souvisejících s jejím 

vysíláním v rozhlasu a televizi poskytuje zákon č. 231/2001 Sb.: Zákon o provozování 

rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů. U propagačních aktivit se – 

nejen ve farmaceutickém průmyslu – často setkáváme s fenoménem klamavé reklamy, 

případně nekalé obchodní praktiky. Tyto pojmy a také výše finančních postihů za přestupky 

v podobě spáchání nekalých praktik, jsou vymezeny v rámci zákona o ochraně spotřebitele 

(zákon č. 634/1992 Sb.).   

Podobu a náležitosti mediálního šíření reklamních sdělení upravuje v případě reklamy 

televizní a rozhlasové zákon č. 231/2001 Sb., zákon o provozování rozhlasového  

a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, který kromě reklamy pro uvedená média 

definuje dále formáty tzv. product placementu a především sponzoringu, jenž  

je ve farmaceutické marketingové komunikaci také hojně využíván; dále podprahové 

reklamy, která je taktéž považována za nekalou obchodní praktiku. Všem typům vysílaných 

obchodních sdělení je pak věnována Hlava IV zákona (obsah, časový rozsah, zařazení do 

programového schématu apod.). Zákon č. 231/2001 dále ustanovuje úřad, který činnosti 

provozovatelů rozhlasového a televizního vysílání spravuje: Radu pro rozhlasové a televizní 

vysílání.52 Náležitosti sdělení inzertní povahy šířených prostřednictvím periodického tisku 

ustanovuje zákon č. 46/2000 Sb., zákon o právech a povinnostech při vydávání periodického 

tisku a o změně některých dalších zákonů (tiskový zákon). Vlastnosti reklamy distribuované 

v prostředí internetu pak nejsou ošetřeny žádným samostatným zákonem a řídí se tak 

                                                           
50 Pozn.: dále jen SÚKL 
51 tzv. EFSA schválená tvrzení (European Food Safety Authority – EFSA), registr schválených zdravotních 

tvrzení: http://ec.europa.eu/food/safety/labelling_nutrition/claims/register/public/?event=register.home# 
52ČESKO. Zákon č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších 

zákonů. In: Zákony pro lidi.cz [online]. [cit. 22. 2. 2018]. Dostupné z: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2001-

231#f2208215 

http://ec.europa.eu/food/safety/labelling_nutrition/claims/register/public/?event=register.home
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2001-231#f2208215
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2001-231#f2208215
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pravidly předestřenými zákonem o regulaci reklamy.  

1.3.2 Správní orgány a jejich pravomoci v regulaci farmaceutické reklamy 

Institucí, do jejichž kompetencí spadá také správa dodržování pravidel reklamy, a to nejen 

na farmaceutické produkty, je podle zákona o regulaci reklamy v České republice několik.53 

V rámci jakéhokoli druhu reklamy distribuované v televizním a rozhlasovém vysílání je 

správním orgánem Rada pro rozhlasové a televizní vysílání. Rada hodnotí to,  

zda je reklama v prostoru programového schématu jasně rozpoznatelná, zda rozsahem 

respektuje zákonem dané penzum, zda se nejedná o reklamu skrytou či dokonce 

podprahovou. V případě humánních léčivých přípravků je pak ze zákona zakázáno vysílání 

jakékoli reklamy na léčivé přípravky na lékařský předpis, a to i v podobě sponzoringu  

či product placementu. Prostřednictvím televizního nebo rozhlasového vysílání  

je pak povoleno šířit reklamu na léčivé přípravky volně prodejné, přičemž takováto 

obchodní sdělení musejí zobrazovat nebo hlasem reprodukovat tzv. legální věty (angl. orig. 

legal lines) obsahující výzvu k přečtení příbalové informace, obchodní název léčivého 

přípravku, léčivou látku, pokud je v přípravku obsažena jen jedna a způsob podání.54 Dozor 

nad reklamou mimo vysílací média provádí SÚKL, který poskytuje nejen odborné konzultace 

a stanoviska k reklamním materiálům, ale šetří také dodržování legislativních požadavků  

na lékovou reklamu takzvaně na podnět.55 Náležitosti farmaceutické reklamy detailně 

specifikuje zmiňovaný pokyn UST-27 verze 3, který vychází ze zákona o reklamě a předestírá 

požadavky, jimž se dozorová činnost SÚKL věnuje. Do působnosti SÚKL pak spadá 

posuzování následujících forem reklamních sdělení týkajících se léčivých přípravků: 

„inzeráty a komerční zobrazení v periodickém tisku a masových médiích, k tištěné reklamě 

(letáky, brožury), venkovní reklamě (plakáty, billboardy), reklamě v místě prodeje, výdeje 

nebo konzultace – stojánky, trojrozměrné předměty v čekárnách a ordinacích lékařů, 

v lékárnách a zdravotnických zařízeních, dále k reklamním materiálům na datových nosičích 

(CD, CD-ROM, VHS, MC, DVD atd.), k reklamním materiálům zveřejněným na internetu 

                                                           
53ČESKO. § 7 zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o 

provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů. In: Zákony pro lidi.cz 

[online]. [cit. 25. 2. 2018]. Dostupné z: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1995-40#p7 
54ČESKO. § 5a odst. 5 zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 

Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů. In: Zákony pro lidi.cz 

[online]. [cit. 25. 2. 2018]. Dostupné z: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1995-40#p5a-5 
55 Pozn.: tyto podněty často přicházejí ze strany konkurenčních společností (pozn. z praxe autorky) 

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1995-40#p7
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1995-40#p5a-5
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nebo rozesílaným poštou, včetně elektronické“.56 V rámci relevantních obchodních sdělení 

jsou hodnoceny situace jako reklama obsahující neoprávněnou srovnávací reklamu vůči 

široké veřejnosti, poskytování vzorků léčivých přípravků taktéž široké veřejnosti, 

oprávněnost a podloženost použitých reklamních tvrzení (např. „unikátní“, „rychle 

působící“, „dobře tolerovaný“), soulad tvrzení se Souhrnem údajů o léčivém57,58 nebo 

propagace tzv. hraničních přípravků, tedy takových, u nichž nelze na základě jejich 

vlastností jasně určit, zda spadají do kategorie kosmetiky, doplňků stravy, zdravotnických 

prostředků či léčivých přípravků (např. propagace léčivého přípravku nesmí naznačovat,  

že se jedná o kosmetiku či potravinu59). Reklamu propagující doplňky výživy, správnost  

a oprávněnost využití zdravotních a výživových tvrzení posuzuje Státní zemědělská  

a potravinářská inspekce.60 Legislativní správnost reklamy na ostatní výrobky pak spadá do 

posuzovací činnosti krajských živnostenských úřadů.61 Společnostem, které zadávají, 

zpracovávají nebo šíří reklamní sdělení nevyhovující příslušným legislativním požadavkům, 

hrozí v některých případech sankce až ve výši 5 000 000 Kč. Například v případě neuvedení 

povinných legálních vět v reklamě na volně prodejný léčivý přípravek hrozí subjektu pokuta 

ve výši 2 000 000 Kč62 a stejný postih platí i v situaci, kdy jsou v reklamě na doplněk stravy 

uvedena neschválená výživová a zdravotní tvrzení.63 

1.3.3 Etické kodexy ve farmacii 

Ve farmaceutickém průmyslu, především pak v prostředí takzvaných originálních 

farmaceutických společností64 a léčivých přípravků na předpis není reklama regulována  

                                                           
56 UST-27 verze 3. SÚKL Státní ústav pro kontrolu léčiv. [online]. [cit. 26. 2. 2018]. Dostupné z: 

http://www.sukl.cz/sukl/ust-27-verze-3 
57 Pozn.: dále jen SPC 
58 Pozn.: SPC (Summary of Product’s Characteristics – dokument, který je výrobcem povinně dodáván spolu 

s léčivým přípravkem a je pro každý registrovaný léčivý přípravek dostupný na webových stránkách SÚKL) 
59ČESKO. § 5a odst. 7 písm. g) zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 

468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů. In: Zákony pro 

lidi.cz [online]. [cit. 26. 2. 2018]. Dostupné z: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1995-40#p5a-7-g 
60ČESKO. § 7 písm. g) zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 

Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů. In: Zákony pro lidi.cz 

[online]. [cit. 27. 2. 2018]. Dostupné z: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1995-40#p7-1-g 
61ČESKO. § 7 písm. i) zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 

Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů. In: Zákony pro lidi.cz 

[online]. [cit. 4. 3. 2018]. Dostupné z: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1995-40#p7-1-i 
62ČESKO. § 8a odst. 6 písm. b) zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 

468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů. In: Zákony pro 

lidi.cz [online]. [cit. 4. 3. 2018]. Dostupné z: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1995-40#p8a-6-b 
63 Tamtéž  
64 Pozn.: originální farmaceutické společnosti jsou takové, které vyvíjejí, vyrábějí a distribuují léčivé přípravky 

http://www.sukl.cz/sukl/ust-27-verze-3
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1995-40#p5a-7-g
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1995-40#p7-1-g
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1995-40#p7-1-i
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1995-40#p8a-6-b
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jen v souladu s českou legislativou, ale také s Etickým kodexem Asociace inovativního 

farmaceutického průmyslu.65 AIFP v České republice v současné době sdružuje  

35 inovativních originálních i generických farmaceutických společností a svou činnost staví 

na třech základních pilířích: dostupnosti moderních léčivých přípravků pacientům, přínosu 

inovativní farmacie společnosti také ve formě osvěty v oblasti klinických hodnocení  

a rychlejšího návratu pacientů do ekonomicky produktivního stavu a v neposlední řadě  

na hodnotách etiky a transparentnosti. Členské společnosti se svým vstupem do AIFP 

zavazují respektovat Etický kodex, jenž je v mnoha ohledech striktnější než související české 

zákony.66 Etický kodex AIFP vychází z kodexu Evropské federace farmaceutických 

společností a asociací67 a věnuje se formálním náležitostem reklamy jak v její fyzické 

podobě, tak také v rovině etické – tedy dodržování dobrých mravů, korektním  

a transparentním interakcím mezi zástupci společností a lékaři a také lékařské etice. A priori 

generické společnosti se sdružují v České asociaci farmaceutických firem.68 Každý obchodní 

zástupce členských společností AIFP nebo ČAFF, který z podstaty svého zaměstnání přichází 

do kontaktu s lékaři či lékárníky (a stává se tak potenciálním šiřitelem reklamy směrem  

ke zdravotnickým odborníkům), je pak povinen splnit certifikovanou zkoušku AIFP.  

Pro účely této bakalářské práce je však stěžejní reklama na léčivé přípravky dostupné  

bez lékařského předpisu. Společnosti obchodující a propagující tento typ léčivých přípravků 

se pak mohou stát členy další asociace, a sice Sdružení výrobců volně prodejných léčivých 

přípravků.69 Členy SVOPL jsou taktéž originální i generické farmaceutické společnosti a také 

homeopatická společnost Boiron. Také SVOPL zavazuje své členy k dodržování Etického 

kodexu, který představuje rozšířené znění zákona o regulaci reklamy a jeho paragrafu č. 5, 

věnovanému právě propagaci léčivých přípravků.70  

Podněty vztahující se ke konkrétním příkladům údajných porušení Etických kodexů –  

                                                           

chráněné patentem (srov. „generické“ farmaceutické společnosti, vyrábějící a distribuující léčivé přípravky, 

které patentem již chráněny nejsou – tzv. generika) 
65 Pozn.: dále jen AIFP 
66 O nás. aifp – Asociace inovativního farmaceutického průmyslu. [online]. [vid. 8. 3. 2018]. Dostupné z: 

http://www.aifp.cz/cs/o-nas/ 
67 Pozn.: dále jen EFPIA 
68 Pozn.: dále jen ČAFF 
69 Pozn.: dále jen SVOPL 
70ČESKO. §5 zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o 

provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů. In: Zákony pro lidi.cz [online]. 

[cit. 9. 3. 2018]. Dostupné z: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1995-40#f1592025 

http://www.aifp.cz/cs/o-nas/
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1995-40#f1592025
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mj. také v oblasti reklamy – jsou oznamovány členy uvedených asociací a posuzovány 

Etickými komisemi ustanovenými v každé z nich. V případě, že Etická komise uzná podnět 

jako oprávněný a opodstatněný, hrozí členu asociace finanční pokuta71 a při opakovaném 

závažném porušení kodexu dokonce jeho vyloučení.  

Dodržování Etických kodexů, legislativy a souvisejících vnitrofiremních směrnic a předpisů 

obzvláště v procesu tvorby reklamních materiálů kontrolují ve farmaceutických 

společnostech typicky zaměstnanci na pozicích Code Compliance Officer, Legal Counsel, 

Regulatory, Communications a Medical Advisor.72 Také tyto interní procesy bývají 

striktnější než lokální legislativa a v podstatě mohou v důsledku limitovat mnohé kreativní 

snahy marketingových oddělení a partnerských kreativních agentur.  

 

  

                                                           
71Pozn.: až ve výši 100 000,- Kč při závažném porušení Etického kodexu SVOPL, resp. Až 500 000,- v případě 

AIFP 
72 Pozn. příklad z prostředí farmaceutické společnosti Bayer 
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2 Praktická část 

Praktická část této práce sestává ze dvou podkapitol – první na příkladech dvou v minulosti 

zrealizovaných reklamních kampaní demonstruje využití digitálních a potažmo sociálních 

médií v reklamě na farmaceutické produkty. Na uvedených příkladech lze dobře poukázat 

na rozvržení jednotlivých typů médií a forem jejich obsahů v rámci komunikačního mixu  

pro každý z přípravků.     

Druhá podkapitola je tvořena případovou studií zaměřenou na vhodnost a preferovanou 

formu využití sociálního média k reklamní komunikaci léčivého přípravku vůči široké 

veřejnosti. Sociálním médiem je v tomto případě Facebook a léčivým přípravkem Skinoren 

krém.  

Problematiku lékové reklamy jsem si pro svou práci vybrala z toho důvodu, že se v rámci 

svého zaměstnání již několik let pohybuji ve farmaceutickém průmyslu, a právě otázka 

využití sociálních médií pro volně prodejné léčivé přípravky mě zaujala jak z profesního, tak 

studijního pohledu. 

2.1 Rozbor reálných příkladů digitální reklamní propagace farmaceutických 
produktů  

V této části jsou stručně předvedeny vybrané ukázky využití digitálních médi, související 

informace a také rozdílná úskalí vztahující se k rozdílným kategoriím propagovaných 

přípravků. Jako příklady budou pro analýzu sloužit kampaně na léčivý přípravek Bepanthen 

Plus a kosmetický přípravek Bepanthen Care Mast, které proběhly v roce 2017.  

2.1.1 Kampaň Bepanthen Plus 

Bepanthen Plus je volně prodejný léčivý přípravek indikovaný k ošetření drobných poranění 

pokožky s rizikem infekce, nejčastěji škrábanců, říznutí odřenin nebo ran po menších 

chirurgických zákrocích. Jeho hlavními účinky jsou regenerace a dezinfekce.  Do stejného 

tržního segmentu jako Bepanthen Plus patří mj. peroxid vodíku, Jodisol nebo Septonex.  

Na českém trhu je jeho největším konkurentem léčivý přípravek Betadine s téměř shodnými 

indikacemi. Do roku 2017 nebyl Bepanthen Plus markantnějším způsobem aktivně 

propagován v klasických masových médiích ani prostřednictvím internetu, převažujícím 

komunikačním kanálem vůči spotřebitelům tak byli lékárenští laboranti. Celkový podíl 

Bepanthenu Plus na českém trhu v dané kategorii se pohyboval okolo 24 %, zatímco 
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nejsilnější hráč na trhu, Betadine, zaujímal téměř 30% podíl.73 Hlavním komunikačním 

kanálem pro reklamu Betadine byly polepy – mimo jiné v pražském metru – nesoucí slogan 

„Dezinfekce, která nepálí…“ (viz. obrázek 3). 

Ostatní konkurenční přípravky ze segmentu nebyly propagovány vůbec. 

Cílem kampaně Bepanthen Plus tak v roce 2017 bylo zvýšení celkového podílu na českém 

trhu dezinfekčních přípravků prostřednictvím připomenutí značky jako takové, zvýšení 

povědomí o ní a také o nové velikosti balení, které bylo na trh v daném roce uvedeno. 

Komunikačním cílem reklamy pak bylo vytvoření obliby většího 100 g balení v podobě 

zásoby pro letní sezónu – s tímto také souviselo načasování kampaně na duben, květen  

a červen 2017 (přípravy kampaně proběhly v rámci prvního i druhého čtvrtletí roku 2017). 

Cílovou skupinou pro reklamní kampaň Bepanthenu Plus coby šetrného dezinfekčního  

a hojivého krému pro celou rodinu jsou rodiny s dětmi, které se nejčastěji věnují aktivitám, 

během kterých si mohou drobná poranění přivodit. V rámci této cílové skupiny  

je pak stěžejní matka, která se obvykle stará o nákup léčivých přípravků do domácí lékárny 

a také vyhledává informace u různých alternativách takovýchto produktů. 

Jako hlavní sdělení, která mají být v rámci reklamní kampaně využívána, byla vybrána  

                                                           
73 Pozn.: převzato z IMS Health, interní prodejní data pro kategorii Wound desinfection, prodej z lékáren 

(hodnota), 01–03/2016,  

Obrázek 3: Ukázka reklamy léčivého přípravku Betadine 

(Zdroj: www.google.com. [online]. 08.04.2018. [vid. 2018-04-08]. Dostupné z: 

https://www.google.cz/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjqx5_csava

AhWJqaQKHYufDgUQjRx6BAgAEAU&url=%2Furl%3Fsa%3Di%26rct%3Dj%26q%3D%26esrc%3Ds%26source%3

Dimages%26cd%) 

http://www.google.com/
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dvě – první se vztahuje k výrobku a jeho vlastnostem: „Dezinfikuje a hojí“ a druhé, které 

propojuje použití výrobku s určitou emocí: „Pro vzpomínky bez šrámů“. Kreativní ztvárnění 

je pak vystavěno na podkladech poskytnutých centrálou společnosti. Televizní reklama je 

kompletní adaptací německého originálu, zatímco například materiály umisťované do 

lékáren, letáky, internetové bannery a facebookové posty jsou tvořeny lokálně s využitím 

globálně stanoveného designu. Všemi materiály se tak prolínají běžné příběhy s motivy 

spojenými s tématikou sportu, domácích mazlíčků a venkovních aktivit. Tvorba sdělení  

a návrh kreativní stránky mediální propagace byly svěřeny mezinárodní reklamní agentuře. 

Ke zvýšení povědomí o značce je nejvýhodnější k reklamní komunikaci využívat televizi, 

jelikož ta je stále uznávána jako nejúčinnější reklamní médium.74 Toto tvrzení lze z pohledu 

praxe doložit tím, že pokud přípravek není podporován televizní reklamou, zůstává úroveň 

povědomí o něm velmi nízká nebo přinejmenším neměnná. Jak bylo uvedeno výše, využit 

byl již existující televizní spot z německé produkce a lokálně tak byl vytvořen pouze 

sekundární dabing a titulky včetně legálních vět. Dvacetisekundová televizní reklama je 

složena ze tří minipříběhů vyobrazujících situace, během nichž je možné se poranit (viz. 

obrázek 4).  

 

 

 

 

 

 

 

Stejný spot je pak umístěn na YouTube kanálu s názvem Bepanthen CZ/SK.75 Na nově 

                                                           
74KOTLER, Philip a Kevin Lane KELLER. Marketing management. [4. vyd.]. Přeložil Tomáš JUPPA, 

přeložil Martin MACHEK. Praha: Grada, 2013. ISBN 9788024741505. str. 574. 
75Bepanthen Plus novinka. In: YouTube [online]. 01.06.2017 [vid. 18. 3. 2018]. Dostupné z: 

https://www.youtube.com/watch?v=ZOX9jSNXDtg. Kanál Bepanthen CZ/SK 

Obrázek 4: Minipříběhy v TV reklamě na léčivý přípravek Bepanthen Plus (Zdroj: Bepanthen Plus novinka. In: YouTube 

[online]. 01.06.2017 [vid. 18. 3. 2018]. Dostupné z: https://www.youtube.com/watch?v=ZOX9jSNXDtg. Kanál 

Bepanthen CZ/SK) 

https://www.youtube.com/watch?v=ZOX9jSNXDtg
https://www.youtube.com/watch?v=ZOX9jSNXDtg
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dostupné 100 g balení upozorňuje tzv. tag-on připojený na závěr standardního spotu. Další 

komunikační kanál představuje reklama tištěná, která se v případě léčivého přípravku 

Bepanthen Plus zaměřovala jak směrem k běžným spotřebitelům, tak zdravotnickým 

odborníkům, především pak lékárenským laborantům, a to v podobě letáků, resp. 

edukačních karet shrnujících vlastnosti a účinky tohoto přípravku (viz. Obrázky 5 a 6).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 5: Ukázka reklamního letáku pro léčivý přípravek Bepanthen Plus; materiál určený pro širokou veřejnost  

(Zdroj: z praxe autorky) 

 

Obrázek 6: Ukázka edukační karty pro léčivý přípravek Bepanthen Plus; materiál určený pro odborníky 

(Zdroj: z praxe autorky) 
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Kampaň obsahovala také materiály umísťované na lékárnách, například plakáty, 
mincovníky, nebo tzv. stojky na táru76 (viz. obrázky 7 a 8). 

Grafickým základem pro tištěnou reklamu a také některé elementy reklamy internetové  

je tzv. klíčový vizuál obsahující obrazové i textové prvky charakteristické pro danou 

kampaň.  

Samotná online část kampaně probíhala na několika platformách (webové stránky, 

Facebook, Instagram a YouTube) a s využitím klasických obrázkových forem v podobě 

statických bannerů. Po kliknutí na některý z bannerů došlo k přepojení uživatele  

na produktové webové stránky portfolia přípravků řady Bepanthen – www.bepanthen.cz.77 

Výzvou k aktivní účasti uživatelů na tvorbě obsahu sociálních médií vede ke zintenzivnění 

živé interakce mezi nimi a značkou a následně zvýšení vlivu na potenciální zákazníky.78 

Pravidelná aktualizace facebookového profilu Bepanthen CZ&SK tak často obsahuje různé 

soutěže, výzvy ke zveřejňování fotografií či komentářů vztahujících se k tématu často 

souvisejícímu s právě probíhající kampaní. V případě kampaně Bepanthen Plus se jednalo  

o tipy k vhodnému použití přípravku: po škrábnutí zvířecím miláčkem, tetování nebo říznutí 

                                                           
76Pozn.: termín tára se používá označení pro výdejní pult v lékárně 
77 Pozn.: více v kapitole 2.1.3 této práce 
78 TAPPIN. S. Ultimate business guide for using social media in 2017. LinkedIn Pulse. 5. 12. 2016. [online]. 

[cit. 2018-05-02]. Dostupné z: https://www.linkedin.com/pulse/ultimate-business-guide-using-social-media-

2017-steve-tappin/  

Obrázek 7: Ukázka vkladky do 

lékárenského mincovníku pro 

léčivý přípravek Bepanthen Plus; 

určený pro širokou veřejnost 

(Zdroj: z praxe autorky) 
Obrázek 8: Ukázka stojanu léčivého 

přípravku Bepanthen Plus pro lékárenskou 

táru; materiál určený pro širokou veřejnost 

(Zdroj: z praxe autorky) 

http://www.bepanthen.cz/
https://www.linkedin.com/pulse/ultimate-business-guide-using-social-media-2017-steve-tappin/
https://www.linkedin.com/pulse/ultimate-business-guide-using-social-media-2017-steve-tappin/
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při holení (viz. obrázek 9).  

Obrázek 9: Ukázka facebookového příspěvku pro léčivý přípravek Bepanthen Plus (Zdroj: Bepanthen CZ&SK. [Domácí 

zvířátka milujeme…] In: Facebook. [online]. 27.06.2017 [vid. 2018-04-08]. Dostupné z: 

https://www.facebook.com/bepanthenCZSK/) 

Reakce ve formě komentáře či vizuálního vyjádření postoje (to se mi líbí, to mě štve,  

a podobně) může sice vyvolat prakticky kterýkoli příspěvek na sociálním médiu, povzbudit 

tuto tendenci je však vhodné například v případě, že se chceme dozvědět více o názorech 

a chování zákazníků. Docílit toho lze jednoduchým vznesením dotazu – v našem případě 

například „Co by v lékárničce nemělo chybět podle vás??“79 a podobně. Kromě Facebooku 

se v dnešní době pohybuje mnoho lidí – zejména mladší generace – také v prostředí 

Instagramu. Způsob komunikace na této platformě se od té na Facebooku poněkud 

odlišuje, jejími charakteristickými znaky jsou především okamžitost, zábavnost a vyšší 

frekvence interakce ze strany uživatelů. V prostředí větších farmaceutických firem jsou  

až na některé výjimky veškeré příspěvky určené jak pro Facebook, tak pro Instagram, 

tvořeny většinou externí agenturou80 a posléze schvalovány interně minimálně s měsíčním 

předstihem. Jejich aktuálnost se tak stává takřka nedosažitelnou. Instagram tak v našem 

případě tvoří spíše doplňkový kanál, jehož prostřednictvím jsou komunikována podobná 

sdělení jako na Facebooku (viz. obrázek 10).  

                                                           
79 Bepanthen CZ&SK. [V lékárničce by neměl chybět Bepanthen Plus…] In: Facebook. [online]. 27.06.2017 

[vid. 2018-05-01]. Dostupné z: https://www.facebook.com/bepanthenCZSK/  
80 Pozn.: příklad z prostředí farmaceutické společnosti Bayer 

https://www.facebook.com/bepanthenCZSK/
https://www.facebook.com/bepanthenCZSK/
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Obrázek 10: Ukázka instagramového příspěvku pro léčivý přípravek Bepanthen Plus (Zdroj: bepanthenczsk. [Bepanthen 

může být…] In: Instagram. [online]. 26.06.2017 [vid. 2018-04-08]. Dostupné 

z:https://www.instagram.com/bepanthenczsk/) 

Zároveň však propojení obou typů sociálních médií do komunikačního mixu umožňuje 

oslovovat cílovou skupinu ze dvou kanálů současně s tím, že sdělení budou vzájemně 

korespondovat a doplňovat se, čímž lze dále přispět ke zvýšení povědomí o značce, 

případně loajality k ní.  

Příspěvky související s léčivým přípravkem musejí obsahovat povinné legální věty  

a být v souladu s SPC.81 Také možnost využití reklamní nadsázky je v oblasti léčivých 

přípravků velmi omezená a související obsahy na sociálních sítích tak někdy mohou působit 

poněkud nezajímavým dojmem. Tvorba obsahů reklamního charakteru na sociálních 

médiích je však v oblasti léčivých přípravků svízelná paradoxně právě z důvodu interaktivity 

tohoto typu mediálního kanálu. Každý příspěvek obsahující popis negativní zkušenosti 

s určitým léčivým přípravkem zároveň obsahuje jasnou identifikaci odesilatele i datum 

zveřejnění a splňuje tak povinná kritéria pro hlášení nežádoucího účinku, za něž je 

zodpovědný tzv. držitel rozhodnutí o registraci, tedy farmaceutická společnost, která je 

zároveň snadno identifikovatelná jako zadavatel reklamy.82 

Pro jakoukoli propagaci v prostředí internetu jsou nepostradatelným nástrojem krátké 

textové reklamy typu AdWords či Sklik. Pokud uživatel v prohlížeči zadá klíčová slova, která 

                                                           
81 Pozn.: povinné součásti reklamy lze vidět v pravém dolním rohu facebookových i instagramových 

příspěvků, viz. obrázky 10 a 11 
82Hlášení podezření na nežádoucí účinky léčivého přípravku. SÚKL – Státní ústav pro kontrolu léčiv. 

[online]. [vid. 2018-04-08]. Dostupné z: http://www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek 

https://www.instagram.com/bepanthenczsk/
http://www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek
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si inzerent předem nadefinoval, objeví se ve výsledcích jeho vyhledávání v prohlížeči 

stručný reklamní text s webovým odkazem (nejčastěji na produktovou webovou stránku), 

a to na pozici, kterou inzerent předplatil. Inzerent posléze platí za každé kliknutí uživatele 

na tento odkaz (angl. orig. pay per click – PPC). Jak bylo řečeno, placené vyhledávání  

je prakticky nezbytnou součástí reklamy v internetovém prostředí. Jestliže je součástí 

krátkého textu také název registrovaného léčivého přípravku, musejí být automaticky 

uvedeny také legální věty a výzva k přečtení příbalové informace. Tyto údaje však vyžadují 

poměrně mnoho prostoru, a jelikož je počet znaků v krátkém textu omezen83, může  

se inzerent rozhodnout název přípravku neuvádět a reklamním textem jej opsat, v tomto 

případě se ale název léčivého přípravku nesmí objevit ani v samotném odkazu na webovou 

stránku (tzv. URL). Pro tyto případy jsou pak využívány tzv. „alias domény“, které mají jiný 

název, ale odkazují k produktové webové stránce.84 Pro Bepanthen Plus by alias doména 

mohla nést název např. hojenidrobnychran.cz. Ani použití alias domény a opisného textu 

však nemusí být ideálním řešením, a to obzvlášť v případě léčivých přípravků, které jsou ve 

své kategorii jedinými na trhu – zde pak prakticky jakákoli opisná reklama směřuje pouze 

k jedinému léčivému přípravku, který může být jednoznačně identifikován a legální věty tak 

musejí být uvedeny.85 V našem případě však byla zvolena cesta uvedení názvu přípravku, 

legálních vět, výzvy k přečtení příbalové informace a odkazu na produktové webové stránky 

(viz. obrázek 11).  

 

Obrázek 11: Ukázka krátké textové reklamy pro placené vyhledávání léčivého přípravku Bepanthen Plus 

(Zdroj:www.google.com. [online]. [vid. 2018-04-08]. Dostupné z: 

https://www.google.cz/search?dcr=0&source=hp&ei=WJXKWsf7J6vm6ASo-

ZTQDQ&q=BEPANTHEN+PLUS&oq=BEPANTHEN+PLUS&gs_l=psy-

ab.3..0i131k1j0l9.901.2267.0.2430.14.7.0.7.7.0.109.638.6j1.7.0....0...1c.1.64.psy-ab..0.14.731....0.k5bDdakgo1I) 

Sestav klíčových slov bylo pouze několik a byly schváleny v souladu s SPC (viz. obrázek 12). 

                                                           
83 Pozn.: počet znaků je v případě AdWords: nadpis #1: 30 znaků, nadpis #2: 30 znaků, popis: 80 znaků, 

URL: 35 znaků (Zdroj: https://support.google.com/adwords/answer/1704389?hl=cs), v případě Sklik: nadpis: 

25 znaků, popisky a viditelná URL adresa po 35 znacích (Zdroj: https://napoveda.sklik.cz/textova-a-graficka-

inzerce/textove-inzeraty/)    
84Co je to Alias domény. STATION webhosting. [online]. [vid. 18. 3. 2018]. Dostupné z: 

http://faq.station.cz/aliasy/co-je-alias/ 
85 Pozn. z praxe autorky 

http://www.google.com/
https://www.google.cz/search?dcr=0&source=hp&ei=WJXKWsf7J6vm6ASo-ZTQDQ&q=BEPANTHEN+PLUS&oq=BEPANTHEN+PLUS&gs_l=psy-ab.3..0i131k1j0l9.901.2267.0.2430.14.7.0.7.7.0.109.638.6j1.7.0....0...1c.1.64.psy-ab..0.14.731....0.k5bDdakgo1I
https://www.google.cz/search?dcr=0&source=hp&ei=WJXKWsf7J6vm6ASo-ZTQDQ&q=BEPANTHEN+PLUS&oq=BEPANTHEN+PLUS&gs_l=psy-ab.3..0i131k1j0l9.901.2267.0.2430.14.7.0.7.7.0.109.638.6j1.7.0....0...1c.1.64.psy-ab..0.14.731....0.k5bDdakgo1I
https://www.google.cz/search?dcr=0&source=hp&ei=WJXKWsf7J6vm6ASo-ZTQDQ&q=BEPANTHEN+PLUS&oq=BEPANTHEN+PLUS&gs_l=psy-ab.3..0i131k1j0l9.901.2267.0.2430.14.7.0.7.7.0.109.638.6j1.7.0....0...1c.1.64.psy-ab..0.14.731....0.k5bDdakgo1I
https://support.google.com/adwords/answer/1704389?hl=cs
https://napoveda.sklik.cz/textova-a-graficka-inzerce/textove-inzeraty/
https://napoveda.sklik.cz/textova-a-graficka-inzerce/textove-inzeraty/
http://faq.station.cz/aliasy/co-je-alias/
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Obrázek 12: Ukázka sestavy klíčových slov a krátké textové reklamy pro placené vyhledávání léčivého přípravku 

Bepanthen Plus (Zdroj: z praxe autorky) 

2.1.2 Kampaň Bepanthen Care Mast 

Bepanthen Care Mast je kosmetický přípravek primárně určený k péči o dětskou pokožku. 

Napomáhá chránit pokožku nejmenších dětí před podrážděním (opruzením). Kromě toho 

se také používá u kojících matek k péči o bradavky. Výhodou značky Bepanthen Care Mast 

je mimo jiné to, že je na českém trhu přítomna již od roku 1993, kdy byla dokonce 

registrována jako léčivý přípravek. Navíc prošla i klinickým hodnocením86, což je v případě 

zástupců daného segmentu (dětská kosmetika určená k použití při přebalování) poměrně 

výjimečné. Jelikož však byl status Bepanthen Care Masti změněn na kosmetický přípravek, 

není možné v souvislosti s ní komunikovat žádné léčebné nebo preventivní účinky, 

případně účinky ve spojitosti s nějakým druhem onemocnění či poškození pokožky (např. 

hojení, ošetření, ochrana apod.). Aby bylo možné zdůraznit aspoň některé efekty přípravku, 

využívá se v reklamě opisných tvarů jako „pomáhá chránit“, „podporuje přirozenou 

schopnost regenerace“, „pomáhá hydratovat“, „pečuje o namáhanou pokožku“ atd.  

Na rozdíl od léčivých přípravků lze však kosmetiku v reklamní komunikaci lépe propojovat 

s běžnými životními činnostmi, situacemi a emocemi a snáze se tak přiblížit konečnému 

spotřebiteli.  

V případě Bepanthen Care Masti je tržní podíl větší než u Bepanthen Plus – kosmetický 

                                                           
86 PUTET. G. Effect of Bepanthen® Ointment on the prevention and treatment of diaper rash on premature 

and full-term babies. Realites Pédiatriques. 2001; 63: 33-38 
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přípravek je již po delší dobu na českém trhu jedničkou87, od roku 2017 tak díky této 

skutečnosti většina českých reklamních materiálů Bepanthen Care Masti obsahuje také 

pečeť s textem „1. volba maminek“. Navíc je také přítomen na trhu slovenském a úroveň 

povědomí o něm je tedy v geograficky propojeném prostředí vyšší. Nejvýznamnějším 

konkurentem Bepanthen Care Masti a druhým hráčem na českém trhu je Sudocrem, který 

v roce 2016 zaujímal 22 % tržní podíl.88 Mezi další známé, avšak méně významné 

konkurenční přípravky, patří například Infadolan, Rybilka nebo Calcium pantotenát (tzv. 

kalciová mast). Kromě Bepanthen Care Masti není ani jeden z uvedených produktů v České 

republice propagován televizní reklamou a propagace se tak odehrává především v podobě 

tištěné reklamy a dále významným způsobem prostřednictvím specifického kanálu – 

porodnic – v nichž jsou matkám v podobě tzv. baby bags poskytovány letáky, brožurky  

a vzorky kosmetických přípravků pro jejich právě narozené děti.  

Cílem reklamní kampaně bylo udržet loajalitu současných zákazníků, tedy připomenout 

značku a zároveň ji zatraktivnit tím, že představuje kvalitní, tradiční a současně komerčně 

nejúspěšnější výrobek své kategorie na našem území. Z prezentované povahy přípravku 

vyplývá také charakter cílové skupiny – jedná se především o ženy: nastávající matky  

a matky s nejmenšími dětmi. Základní sdělení kampaně je tentokrát jediné, kombinující 

opět vlastnosti produktu s pocitem jemnosti a bezpečí: „Spolehlivá ochrana zadečku  

i šetrná péče“. Všemi typy reklamních materiálů se pak prolíná tematika maminek 

s miminky, těhotenství, přebalování a kojení. V souladu s tímto laděním pak byla v průběhu 

roku 2017 vysílána také televizní reklama s názvem „Óda na radost zadečků“89 obsahující 

                                                           
87 Pozn.: převzato z IMS Health, interní prodejní data pro kategorii Nappy rash, prodeje z lékáren (hodnota), 

01–12/2017 
88 Pozn.: převzato z IMS Health, interní prodejní data pro kategorii Nappy rash, prodej z lékáren (hodnota), 

01–03/2016 
89 Óda na radost zadečků. In: YouTube.  [online]. 15.08.2016 [vid. 25. 3. 2018]. Dostupné 

z:https://www.youtube.com/watch?v=QQojQbtB9TI. Kanál Bepanthen CZ/SK 

https://www.youtube.com/watch?v=QQojQbtB9TI
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další prvek kampaně – postavu čápa (viz. obrázek 13).  

Dvacetivteřinová reklama, která byla opět připravena globálně (Brazílie) pro lokální 

adaptaci, je společně s ostatními stále dostupná ke shlédnutí na YouTube kanálu Bepanthen 

CZ/SK.  

Jak již bylo uvedeno výše, lze v případě kosmetických přípravků využívat v reklamní 

propagaci poněkud emocionálněji zabarvenou komunikaci. Nejinak je tomu i u Bepanthen 

Care Masti, která této možnosti značným způsobem využívá především v komunikaci právě 

prostřednictvím sociálních médií, konkrétně pak Facebooku a Instagramu. Přestože  

se například předem schvalované příspěvky na Facebook podobně jako u léčivých přípravků 

nesmějí odchylovat od příslušného návodu k použití, není u tohoto druhu kosmetiky 

zaměření na vlastnosti přípravku ústředním tématem komunikace. Příspěvky  

se tak většinou zaměřují na charakteristické prvky ze života těhotných žen, čerstvých 

maminek, na problematiku kojení a přebalování apod. Často se objevují pobídky 

k nejrůznějším soutěžím, spočívajících v zasílání fotografií či příspěvků, které jsou následně 

hodnoceny a nejlepší oceněny kosmetickým přípravkem Bepanthen Care Mast (viz. obrázek 

14).  

Obrázek 13: Postava čápa v TV reklamě na kosmetický přípravek Bepanthen Care Mast (Zdroj: Óda na radost zadečků. 

In: YouTube.  [online]. 15.08.2016 [vid. 25. 3. 2018]. Dostupné z: https://www.youtube.com/watch?v=QQojQbtB9TI. 

Kanál Bepanthen CZ/SK) 
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Obrázek 14: Ukázka facebookové soutěže pro kosmetický přípravek Bepanthen Care Mast (Zdroj: Bepanthen CZ&SK. 

[Zvířátka z kaštanů…] In: Facebook. [online]. 18.10.2017 [vid. 2018-04-08]. Dostupné z: 

https://www.facebook.com/bepanthenCZSK/) 

Výjimkou nejsou ani tzv. testimonialy – tedy testování přípravku přímo spotřebiteli 

(viz. obrázek 15).  

Obrázek 15: Ukázka testimonialu pro kosmetický přípravek Bepanthen Care Mast (Zdroj: Bepanthen CZ&SK. [Hledáme 

testery a testerky…] In: Facebook. [online]. 01.06.2017 [vid. 2018-04-08]. Dostupné z: 

https://www.facebook.com/bepanthenCZSK/) 

 

Typicky se testimonialy využívají v případě rozšíření způsobu použití přípravku, například 

k péči o suchou pokožku. Na testimonial s předstihem upozorňují stručné upoutávky,  

tzv. teasery (viz. obrázek 16).  

https://www.facebook.com/bepanthenCZSK/
https://www.facebook.com/bepanthenCZSK/
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Obrázek 16: Ukázka teaseru pro testimonial kosmetického přípravku Bepanthen Care Mast (Zdroj: Bepanthen CZ&SK. 

[Bepanthen Care Mast není jenom…] In: Facebook. [online]. 31.05.2017 [vid. 2018-04-08]. Dostupné z: 

https://www.facebook.com/bepanthenCZSK/) 

Testimonial může být připraven přímo nebo v podobě PR článku také ve spolupráci 

s osobností, která je v dané cílové skupině spotřebitelů známá a sama ke své komunitě 

promlouvá skrze vlastní médium – často se jedná o bloggery či youtoubery  

(tzv. influencery). Pokud je spolupráce dlouhodobějšího charakteru a mezi značkou  

a jejím propagátorem vznikne pozitivní a úspěšné propojení, může se tato osobnost stát 

tzv. ambasadorem značky.90 Ambasadorkou značky Bepanthen je bloggerka Lelí Hnidáková 

vystupující jako Máma na blogu, která na svém blogu zveřejňuje články pojednávající  

mj. o běžných zkušenostech např. s Bepanthen Care Mastí (viz. obrázek 17).  

 

Obrázek 17: Ukázka propojení značky Bepanthen s ambasadorkou (Zdroj: Bepanthen CZ&SK. [Jsou tu mezi námi…] In: 

Facebook. [online]. 31.05.2017 [vid. 2018-04-08]. Dostupné z: https://www.facebook.com/bepanthenCZSK/) 

                                                           
90 Pozn.: viz. dvoustupňový model komunikace, kapitola 1.1.3 této práce 

https://www.facebook.com/bepanthenCZSK/
https://www.facebook.com/bepanthenCZSK/
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Hlavním přínosem spolupráce s ambasadory pro účely reklamní propagace značek je dojem 

předávání autentické zkušenosti a efekt doporučení člena dané cílové skupiny, které velmi 

často hraje klíčovou roli v přesvědčování spotřebitele ke koupi produktu dané značky.91 

V této souvislosti je také nutné doplnit, že tohoto typu spolupráce prakticky nelze využívat 

v případě propagace léčivých přípravků zaměřené na širokou veřejnost, a to z důvodu 

legislativního omezení zákonem o regulaci reklamy, který uvádí, že taková reklama „nesmí 

doporučovat humánní léčivý přípravek s odvoláním na doporučení vědců, zdravotnických 

odborníků nebo osob, které jimi nejsou, ale které by díky svému skutečnému nebo 

předpokládanému společenskému postavení mohly podpořit spotřebu humánních léčivých 

přípravků“.92 V komunikaci na Facebooku jsou využívány také odkazy na Instagram 

Bepanthen CZ / SK, který však stejně jako u Bepanthenu Plus tvoří jen další platformu pro 

distribuci podobného typu obsahů (viz. obrázek 18).  

 

Obrázek 18: Ukázka instagramového příspěvku pro kosmetický přípravke Bepanthen Care Mast (Zdroj: bepanthenczsk. 

[Napište nám…] In: Instagram. [online]. 28.08.2017 [vid. 2018-04-08]. Dostupné 

z:https://www.instagram.com/bepanthenczsk/) 

YouTube kanál přípravku Bepanthen byl již zmíněn výše v souvislosti s televizní reklamou, 

ve spojitosti s kosmetickým přípravkem Bepanthen Care Mast však tento kanál poskytuje 

prostor také pro mediální produkty, které k televiznímu šíření určeny nejsou. Od roku 2016 

na YouTube kanálu Bepanthen CZ/SK figuruje například osmidílná minisérie Máma vs. 

těhulka, představující jakési rady do života nastávajících matek a snahu bourat určité druhy 

                                                           
91 Pozn.: viz. dvoustupňový model komunikace, kapitola 1.1.3 této práce  
92 ČESKO. § 5a odst. 7 písm. f) zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 

468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů. In: Zákony 

pro lidi.cz [online]. [cit. 27. 3. 2018]. Dostupné z: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1995-40#p5a-7-f 

https://www.instagram.com/bepanthenczsk/
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1995-40#p5a-7-f
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mýtů z této oblasti (např. bolestivost porodu apod.93). Můžeme konstatovat,  

že komunikaci přímo či nepřímo související s kosmetickým přípravkem Bepanthen Care 

Mast zaměřenou na cílovou skupinu matek a těhotných žen lze považovat za dominující  

v propagaci celé značky, která zastřešuje portfolio několika různých druhů přípravků  

(tzv. umbrella brand). Také komunita, jež je reprezentována skupinou sledující facebookový 

profil Bepanthen CZ&SK (celkem 44 121 osob94), který byl spuštěn v květnu 2014 (viz. 

obrázek 19), je z velké většiny pravděpodobně tvořena právě současnými  

nebo budoucími matkami.  

 

Obrázek 19: První příspěvek na facebookovém profilu Bepanthen CZ&SK (Zdroj: Bepanthen CZ&SK. In: Facebook. 

[online]. 04.05.2014 [vid. 2018-04-08]. Dostupné z: https://www.facebook.com/bepanthenCZSK/) 

Tyto ženy pak představují potenciální spotřebitelky ostatních produktů značky Bepanthen 

a právě z toho důvodu je výhodné využívat uvedená sociální média i k jejich propagaci, byť 

se může jevit pouze jako okrajová.  

Stejně jako v případě léčivého přípravku Bepanthen Plus, také reklamní propagace 

Bepanthen Care Masti využívá předplaceného vyhledávání s použitím předem 

definovaných klíčových slov. Ani v tomto případě nelze v samotném reklamním textu uvést 

skutečný název cílových webových stránek, tedy www.bepanthen.cz, a to z toho důvodu, 

že Bepanthen je zároveň názvem dalšího léčivého přípravku – krému Bepanthen95– opět by 

                                                           
93 Pravda a lež In: YouTube. [online]. 10.03.2016 [vid. 29. 3. 2018]. Dostupné z: 

https://www.youtube.com/watch?v=NTSB2vCj16g. Kanál Bepanthen CZ/SK 
94 Pozn.: počet sledujících ke dni 29. března 2018 (Zdroj: Bepanthen CZ&SK. In: Facebook. [online]. 

29.04.2018 [cit. 2018-04-29]. Dostupné z: https://www.facebook.com/bepanthenCZSK/)  
95 Databáze léků. SÚKL Státní ústav pro kontrolu léčiv. [online]. [vid. 29. 3. 2018]. Dostupné z: 

http://www.sukl.cz/modules/medication/detail.php?kod=0097580 

https://www.facebook.com/bepanthenCZSK/
http://www.bepanthen.cz/
https://www.youtube.com/watch?v=NTSB2vCj16g
https://www.facebook.com/bepanthenCZSK/
http://www.sukl.cz/modules/medication/detail.php?kod=0097580
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tedy bylo nezbytné uvést příslušné legální věty.96 

2.1.3 Webové stránky www.bepanthen.cz 

Značka Bepanthen v současné době zastřešuje skupinu celkem čtyř97 různých produktů 

s odlišným způsobem použití, odlišným složením, různými vlastnostmi, i účinky (Bepanthen 

Care Mast, Bepanthen Sensiderm krém, Bepanthen Plus a Bepanthen). Zatímco Facebook, 

Instagram a YouTube představují platformy, prostřednictvím kterých Bepanthen 

komunikuje formou zaměřenou především na životní styl a běžné zážitky  

či zkušenosti, které mohou být mezi komunikujícími rozebírány a sdíleny, slouží produktová 

webová stránka www.bepanthen.cz jako zdroj informací o samotných přípravcích  

a jejich využití. Jelikož se značka Bepanthen profiluje jako jakýsi ochránce zdravé pokožky98, 

věnuje se značná část obsahu webových stránek problematice lehčích kožních onemocnění, 

drobných poranění a problémů u věkových skupin od nejmenších dětí po dospělé. Uživatelé 

zde také naleznou informace o významu různých složek jednotlivých produktů, velikostech 

balení, případně mohou zažádat o bezplatný vzorek kosmetického přípravku Bepanthen 

Care Mast nebo zdravotnického prostředku Bepanthen Sensiderm krém (v případě léčivých 

přípravků je však poskytování vzorků zakázáno). Je zřejmé, že pro popisované kožní 

problémy představuje řešení a potažmo léčbu právě některý z výrobků řady Bepanthen. 

Proto je i zde nezbytné brát v potaz registrační kategorie jednotlivých produktů – například 

v případě opruzení pokožky plenkové oblasti u nejmenších dětí nelze používat termínů jako 

léčba nebo ošetření, neboť v souvislosti s opruzením je jako vhodné řešení uváděna 

Bepanthen Care Mast, jež je kosmetickým přípravkem, a tedy nemůže být jakkoli spojována 

s možnými léčivými účinky99 (viz. obrázek 20).  

                                                           
96 Pozn.: „Čtěte pečlivě příbalovou informaci. Bepanthen je léčivý přípravek k vnějšímu použití. Obsahuje 

léčivou látku dexpanthenol.“ 
97 Pozn.: platí pouze v České republice. Například v Německu je výrobků značky Bepanthen podstatně více 

(viz. mj. www.bepanthen.de)  
98 Pozn.: viz. hlavní heslo značky Bepanthen „Pro zdravou pokožku. Pro vás.“ 
99 Pozn.: více v kapitole 1.3 této práce 

http://www.bepanthen.de/
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Obrázek 20: Ukázka textu pro kosmetický přípravek Bepanthen Care Mastna produktovém webu bepanthen.cz (Zdroj: Jak 

pomoci chránit. Bepanthen. [online]. 31.03.2018 [vid. 2018-04-09]. Dostupné z: http://www.bepanthen.cz/cs/vse-o-vasi-

kuzi/pokozka-vaseho-detatka/opruzeniny-prevence-a-lecba/) 

Naproti tomu Bepanthen Plus může být popisován jako léčivý a dezinfekční krém  

pro drobná poranění, nicméně nelze uvádět jakékoli další potenciální vlastnosti vycházející 

například z jeho lékové formy vodnatého krému (mj. chladivý účinek a úlevu od bolesti), 

pokud tyto nejsou zároveň zahrnuty v příslušném SPC (viz. obrázek 21).  

 

Obrázek 21: Ukázka textu pro léčivý přípravek Bepanthen Plus na produktovém webu bepanthen.cz (Zdroj: Použití. 

Bepanthen. [online]. 31.03.2018 [vid. 2018-04-09]. Dostupné z: http://www.bepanthen.cz/cs/produkty-bepanthen/prvni-

pomoc/bepanthen-plus/) 

Výhoda produktových webových stránek, jejichž obsah je spravován nikoli smluvní třetí 

stranou, ale primárně farmaceutickou společností, spočívá především v možnosti 

aktualizovat a přizpůsobovat obsah v návaznosti na momentálně probíhající reklamní 

aktivity, podporu prodeje, uvádění nových produktů na trh, atd. Také obsah 

www.bepanthen.cz je spravován přímo společností, avšak nutno podotknout, že možnost 

aktivně udržovat jeho plastičnost a aktuálnost není plně využívána a spočívá tak prakticky 

pouze ve zveřejňování reklamních spotů, které mohou spotřebitelé ve stejném období 

sledovat v televizi.100  

                                                           
100 Pozn. z praxe autorky 

http://www.bepanthen.cz/cs/vse-o-vasi-kuzi/pokozka-vaseho-detatka/opruzeniny-prevence-a-lecba/
http://www.bepanthen.cz/cs/vse-o-vasi-kuzi/pokozka-vaseho-detatka/opruzeniny-prevence-a-lecba/
http://www.bepanthen.cz/cs/produkty-bepanthen/prvni-pomoc/bepanthen-plus/
http://www.bepanthen.cz/cs/produkty-bepanthen/prvni-pomoc/bepanthen-plus/
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2.1.4 Vyhodnocení efektivity obou kampaní 
 

Celkově lze kampaně na oba produkty Bepanthen hodnotit jako úspěšné, neboť  

u obou přípravků došlo k nárůstu podílu na trhu o jeden procentní bod.101 Role sociálních 

médií je však v případě každého z přípravků jiná. Pro Bepanthen Care Mast představují 

Facebook, Instagram i YouTube mediální kanály, které mohou hravým, emotivním a vysoce 

interaktivním způsobem oslovovat aktivní publikum charakterizované ženami na mateřské 

dovolené. Naproti tomu v případě Bepanthen Plus slouží sociální média, a hlavně pak 

Facebook, především jako zdroj informací o novinkách. 

 

2.2 Design případové studie 

Případové studie (angl. orig. case studies) představují výzkumnou metodu, jež se snaží 

odpovědět na otázky položené typicky ve formě proč? a jak?.102 Na rozdíl od výzkumů typu 

kvantitativní analýzy, která na základě frekvence výskytu jevu vyhledává v datech vzorce na 

úrovni makroprostředí, zaměřují se případové studie na sledování dat na jejich 

mikroúrovni.103 Případové studie jsou velice často využívány k průzkumům v oblastech jako 

jsou sociální vědy, psychologie, antropologie nebo ekologie.104 

Základní výzkumná otázka, k jejímuž zodpovězení je tato případová studie koncipována, 

zní: „Je vhodné, aby součástí komunikačního mixu vůči spotřebiteli využívala značka také 

sociální média?“. Vedlejší otázka je pak následující: „Jaké formy a prostředky jsou 

v reklamní komunikaci na Facebooku využívány a jak je lze nastavit na profilu Skinoren, aby 

byly pro jeho cílovou skupinu atraktivnější?“. 

Kromě již uvedených výzkumných otázek jsou nedílnou součástí návrhu případové studie 

také tzv. propozice, které v podstatě vymezují problematiku, kterou se daná studie zabývá 

– tedy témata či motivy, jejichž prostřednictvím případovou studii konstruujeme.105  

                                                           
101 Pozn.: převzato z IMS Health, interní prodejní data pro kategorii Nappy rash, prodej z lékáren (hodnota), 

01–12/2017, IMS Health, interní prodejní data pro kategorii Wound desinfection, prodej z lékáren (hodnota), 

01–12/2017 
102YIN, Robert K. Case Study Research: Design and Methods. 5th ed. Thousand Oaks: SAGE Publications, 

2014., str. 10. 
103 ZAINAL. Z. Case study as a research method. Jurnal Kemanusiaan. 2007. [online]. č. 9. [cit. 2018-05-

02]. Dostupné z: https://www.researchgate.net/publication/41822817_Case_study_as_a_research_method  
104 SHUTTLEWORTH. M. Case Study Research Design. Explorable.com. [online]. 01.04.2008. [vid. 2018-

05-02]. Dostupné z: https://explorable.com/case-study-research-design  
105YIN, Robert K. Case Study Research: Design and Methods. 5th ed. Thousand Oaks: SAGE Publications, 

https://www.researchgate.net/publication/41822817_Case_study_as_a_research_method
https://explorable.com/case-study-research-design
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Třetím základním prvkem případové studie je jednotka analýzy (angl. orig. unit of analysis), 

tedy samotný případ – case106. V případě této práce lze onen případ přiblížit jako využití 

facebookového profilu s obsahem vytvořeným k reklamní propagaci léčivého přípravku 

Skinoren krém. Jde tedy o jednopřípadovou studii (angl. orig. single-case study).107 

K získání potřebných dat a jejich propojení s propozicemi je nezbytné stanovit metodu 

jejich sběru. Pro tuto případovou studii jsem jako metodu sběru dat vybrala individuální 

hloubkový (angl. orig. intensive nebo také in-depth interview) nebo také návodný 

rozhovor108. Interpretace dat získaných z rozhovorů a formulace závěrů pak musí být 

připravena velmi obezřetně, jelikož tento kvalitativní přístup skýtá poměrně značné riziko 

zkreslení způsobené přímou interakcí a vzájemným ovlivňováním tazatele a respondenta. 

Z toho důvodu je nezbytné mít neustále na paměti původní výzkumné otázky a propozice, 

na nichž je případová studie postavena. Výsledky jsou dále analyticky zobecněny do 

několika stěžejních závěrů, které jsou platné pro další obdobné případy.109 Pro tuto 

případovou studii by tak její obecné závěry měly zároveň platit i v souvislosti s dalšími 

facebookovými profily potenciálně vytvořenými k reklamní propagaci léčivých přípravků.  

V rámci fáze navrhování podoby (designu) studie je velmi vhodné vytvořit počáteční 

předpoklad – hypotézu, která zdůvodňuje, proč k určitým jevům, situacím či typům chování 

předestřeným prepozicemi, dochází110. Současně nám pomůže také formulování jakési 

protihypotézy (angl. orig. rival theory)111, která slouží jako určitý kontrolní či testovací 

prvek, s jehož využitím lze opakovaně ověřovat platnost hlavního předpokladu – například 

prostřednictvím pokládání otázek: „Je původní hypotéza správná?“, „Funguje původní 

hypotéza i za jiných podmínek?“ apod.112 Protihypotéza pak s původní hypotézou  

                                                           

2014., str. 30. 
106YIN, Robert K. Case Study Research: Design and Methods. 5th ed. Thousand Oaks: SAGE Publications, 

2014., str. 31. 
107YIN, Robert K. Case Study Research: Design and Methods. 5th ed. Thousand Oaks: SAGE Publications, 

2014., str. 51. 
108 TRAMPOTA, Tomáš a Martina VOJTĚCHOVSKÁ. Metody výzkumu médií. Praha: Portál, 2010. str. 64. 
109YIN, Robert K. Case Study Research: Design and Methods. 5th ed. Thousand Oaks: SAGE Publications, 

2014., str. 40.  
110YIN, Robert K. Case Study Research: Design and Methods. 5th ed. Thousand Oaks: SAGE Publications, 

2014., str. 38. 
111 Pozn.: základní předpoklad i protihypotéza jsou uvedeny v následující kapitole (str. 39) 
112 LØKKE. A. DISSING SØRENSEN P. Theory Testing Using Case Studies. The Electronic Journal of 

Business Research Methods. 2014. [online]. č. 12. [cit. 2018-05-02]. Dostupné z: 

http://www.ejbrm.com/volume12/issue1/p66  

http://www.ejbrm.com/volume12/issue1/p66
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vymezuje skutečný předmět a záměr dané případové studie. 

2.2.1 Protokol případové studie 

U případových studií je protokol užitečným nástrojem, který může významně podpořit 

spolehlivost předloženého zkoumání.113 Podobně jako v případě klinického hodnocení 

léčivého přípravku, také zde protokol popisuje nejen studii ve smyslu specifické 

problematiky, ale přináší také podrobné informace o průběhu celého jejího provedení. 

Vysvětluje opodstatnění výběru cílové skupiny, metodiku rekrutování respondentů 

na základě stanovených kritérií, scénář rozhovorů, rámcové otázky, které budou 

v rozhovoru použity, způsob vyhodnocení dat a samotný závěr vyvozený z výsledků 

zkoumání.   

2.2.2 Souhrn případové studie Facebook Skinoren krém 

Tvorba reklamy v této oblasti je poměrně značně omezena legislativou, jak dokládá kapitola 

1.3 teoretického oddílu této práce, přičemž na některá konkrétní úskalí reklamní 

prezentace léčivých přípravků na sociálních médiích poukazují také reálné příklady 

v kapitole 2.1. Zároveň se však marketingové cíle a strategie ve farmaceutickém průmyslu 

ve své podstatě neodlišují od obecných principů platných pro jakýkoli jiný typ zboží  

či služeb.114 Využívání nových a zejména sociálních médií pro účely reklamy v současné 

době představuje příležitost, kterou lze z pohledu inzerujících společností jen těžko 

opomenout.115 – Důvodem je nejen velikost populace, která se v tomto prostředí pohybuje 

(v případě Facebooku přes 2 miliardy jednotlivců116), ale také přístup k jejich uživatelským 

datům a možnost jejich využití k co nejpřesnějšímu cílení reklamní komunikace. Jak ukazují 

publikované údaje, dochází k rozsáhlému využívání sociálních médií k marketingovým 

účelům: např. na Instagramu byl v roce 2017 přítomen jeden milion inzerentů117,  

                                                           
113YIN, Robert K. Case Study Research: Design and Methods. 5th ed. Thousand Oaks: SAGE Publications, 

2014., str. 84. 
114 Pozn.: více v kapitole 1.1 této práce 
115 Pozn.: více v kapitole 1.2 této práce 
116 Most popular social networks worldwide as of April 2018, ranked by number of active users (in millions). 

statista. [online]. 04/2018. [vid. 2018-05-02]. Dostupné z: https://www.statista.com/statistics/272014/global-

social-networks-ranked-by-number-of-users/ 
117 INGRAM. D., COONEY. P. Instagram says advertising base tops one million businesses. REUTERS. 

[online]. 22.03.2017. [vid. 2018-05-02]. Dostupné z: https://www.reuters.com/article/us-instagram-

advertising/instagram-says-advertising-base-tops-one-million-businesses-idUSKBN16T1LK  

https://www.statista.com/statistics/272014/global-social-networks-ranked-by-number-of-users/
https://www.statista.com/statistics/272014/global-social-networks-ranked-by-number-of-users/
https://www.reuters.com/article/us-instagram-advertising/instagram-says-advertising-base-tops-one-million-businesses-idUSKBN16T1LK
https://www.reuters.com/article/us-instagram-advertising/instagram-says-advertising-base-tops-one-million-businesses-idUSKBN16T1LK
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na Facebooku ve stejném roce až 5 milionů aktivních inzerentů za měsíc118 

Zda se pozornost uživatelů Facebooku vztahuje i na oblast léčivých přípravků a proč je tedy 

v zájmu farmaceutických společností do této oblasti proniknout a jakým způsobem by bylo 

možné obsah takového profilu vystavět, aby dostál jak požadavkům legislativy, tak 

příslušné cílové skupiny – na tyto okruhy otázek se můj průzkum pokouší přinést odpovědi. 

Právě na základě uvedené formulace výzkumných otázek se případová studie jeví jako 

vhodná výzkumná metoda využívající konkrétní příklad léčivého přípravku.  

Propozice této případové studie jsou následující:  

• Sociální média v současné době patří k nejvýznamnějším zdrojům informací  

pro potenciální zákazníky a mají moc ovlivňovat jejich spotřební rozhodování.119  

• Spotřebitelé mají v prostředí sociálních médií tendenci sdružovat se do skupin – 

komunit – sdružených okolo specifických témat, případně přímo značek. V těchto 

skupinách pak mohou přijímat, vyhledávat a sdílet informace týkající se konkrétních 

výrobků, či zkušeností s nimi. Sociální média jim umožňují vznášet dotazy, žádat  

o rady celou skupinu, individuální uživatele, nebo jen sledovat diskuze.120  

• Uživatelé vítají autentické zkušenosti a hodnocení prezentovaná ostatními uživateli 

spíše než pouhá reklamní tvrzení postrádající osobní prvek. Autentické příběhy 

zvyšují loajalitu potenciálních zákazníků.121, 122 

Předložená případová studie je charakteru konfirmativního, jejím záměrem je potvrdit 

                                                           
118 INGRAM. D. Facebook said it has over 5 million advertisers. BUSINESS INSIDER. [online]. 11.04.2017. 

[vid. 2018-05-02]. Dostupné z: http://www.businessinsider.com/r-facebooks-sandberg-says-number-of-

monthly-advertisers-tops-5-million-2017-4  
119 FARHANGI, A.A., ABASPOUR. A., FARAHANI. S. B., GHASEMI. R. A.. Analyzing the impact of 

social media on consumer attitudes toward the brand and their intention to purchase. Global Media Journal: 

Persian Edition [online]. 2014. č. 9. [vid. 2018-05-02]. Dostupné z: 

http://content.ebscohost.com/ContentServer.asp?T=P&P=AN&K=102019439&S=R&D=ufh&EbscoContent

=dGJyMNXb4kSeprA4y9f3OLCmr1Cep7JSsq24TLGWxWXS&ContentCustomer=dGJyMPGnsEyur69Rud

zxjrnb4osA  
120 KAPLAN, A. M., HAENLEIN, M. Users of the world, unite! The challenges and opportunities of Social 

Media. Business horizons. 2010. [online]. č. 53. [vid. 2018-05-02]. Dostupné z: 

http://michaelhaenlein.com/Publications/Kaplan,%20Andreas%20-

%20Users%20of%20the%20world,%20unite.pdf  
121 LAROCHE, M. et al. The effects of social media based brand communities on brand community markers, 

value creation practices, brand trust and brand loyalty. Computers in Human Behavior. 2012. [online]. č. 28. 

[vid. 2018-05-02]. Dostupné z: https://www-sciencedirect-

com.ezproxy.is.cuni.cz/science/article/pii/S0747563212001203  
122 BAILEY, A. A. Consumer awareness and use of product review websites. Journal of Interactive 

Advertising. 2005 [online]. č. 6. [vid. 2018-05-02]. Dostupné z: https://www-tandfonline-

com.ezproxy.is.cuni.cz/doi/full/10.1080/15252019.2005.10722109?scroll=top&needAccess=true  

http://www.businessinsider.com/r-facebooks-sandberg-says-number-of-monthly-advertisers-tops-5-million-2017-4
http://www.businessinsider.com/r-facebooks-sandberg-says-number-of-monthly-advertisers-tops-5-million-2017-4
http://content.ebscohost.com/ContentServer.asp?T=P&P=AN&K=102019439&S=R&D=ufh&EbscoContent=dGJyMNXb4kSeprA4y9f3OLCmr1Cep7JSsq24TLGWxWXS&ContentCustomer=dGJyMPGnsEyur69Rudzxjrnb4osA
http://content.ebscohost.com/ContentServer.asp?T=P&P=AN&K=102019439&S=R&D=ufh&EbscoContent=dGJyMNXb4kSeprA4y9f3OLCmr1Cep7JSsq24TLGWxWXS&ContentCustomer=dGJyMPGnsEyur69Rudzxjrnb4osA
http://content.ebscohost.com/ContentServer.asp?T=P&P=AN&K=102019439&S=R&D=ufh&EbscoContent=dGJyMNXb4kSeprA4y9f3OLCmr1Cep7JSsq24TLGWxWXS&ContentCustomer=dGJyMPGnsEyur69Rudzxjrnb4osA
http://michaelhaenlein.com/Publications/Kaplan,%20Andreas%20-%20Users%20of%20the%20world,%20unite.pdf
http://michaelhaenlein.com/Publications/Kaplan,%20Andreas%20-%20Users%20of%20the%20world,%20unite.pdf
https://www-sciencedirect-com.ezproxy.is.cuni.cz/science/article/pii/S0747563212001203
https://www-sciencedirect-com.ezproxy.is.cuni.cz/science/article/pii/S0747563212001203
https://www-tandfonline-com.ezproxy.is.cuni.cz/doi/full/10.1080/15252019.2005.10722109?scroll=top&needAccess=true
https://www-tandfonline-com.ezproxy.is.cuni.cz/doi/full/10.1080/15252019.2005.10722109?scroll=top&needAccess=true
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stanovený předpoklad, a sice ten, že i v případě léčivých přípravků představují sociální 

média vhodný kanál pro distribuci reklamních obsahů. Protihypotézu lze formulovat tak, že 

tento kanál není pro členy cílové skupiny nezbytně nutný a v případě, že bude k dispozici 

jiné médium, na němž bude možné nalézt informace o daném produktu, nebude využití 

sociálních médií vhodné.  

Výsledky studie a informace z ní vzešlé mohou sloužit jako příklad pro opodstatnění 

realizace reklamní kampaně s použitím komunikace skrze sociální média, případně 

k dalšímu výzkumu. Předložený výzkum by mohl své čtenáře nalézt například v řadách 

tvůrců reklamních obsahů v oblasti farmaceutického průmyslu, a to jak na straně interní 

(zaměstnanci farmaceutických společností), tak externí (zaměstnanci reklamních  

a kreativních agentur apod.). 

2.2.3 Léčivý přípravek Skinoren krém 

Produktem, jehož reklamní propagací se ve své případové studii budu zabývat, je léčivý 

přípravek Skinoren krém, určený k léčbě kožního onemocnění akné vulgaris. Skinoren krém 

obsahuje léčivou látku s názvem kyselina azelaová ve 20% koncentraci. Tato látka  

se přirozeně vyskytuje v některých druzích obilovin. Kromě toho ji vytváří kvasinka běžně 

osidlující povrch lidské pokožky – Malassezia furfur.123 V léčbě akné vykazuje kyselina 

azelaová tři hlavní účinky: působí antiproliferativně, tedy proti množení (tzv. proliferaci) 

kožních buněk, které se hromadí v ústí vývodu mazové žlázy, kterou  

tak při akné ucpávají; dále působí antimikrobiálně, konkrétně proti bakteriím jako 

Propionibacterium acnés a Staphylococcus epidermidis.124 Třetí stěžejní účinek kyseliny 

azelaové spočívá v jejím protizánětlivém působení125. Intenzitou svých účinků je kyselina 

azelaová vhodná k použití především u mírných a středních forem akné126, a to jak 

nezánětlivého, tak zánětlivého i smíšeného charakteru.127 Na základě dobré snášenlivosti  

a klinicky prokázané dlouhodobé účinnosti představuje kyselina azelaová vhodnou 

                                                           
123NAZZARO-PORRO. M., Azelaic Acid. In: Journal of American Academy of Dermatology. 1987 

Dec;17(6):1033-41 
124SIEBER, HEGEL. Azelaic Acid: Properties and Mode of Action. In: Skin Pharmacology and Physiology 

2014; 27 (suppl 1): 9–17 
125 VARGAS-DIEZ. E. Azelaic Acid in the Treatment of Acne in Adult Females: Case Reports. In: Skin 

Pharmacology and Physiology 2014; 27 (suppl. 1):18-25 
126NAST. A. et al. S3-Guideline for the Treatment of Acne (Update 2016), European Dermatology Forum 
127BENÁKOVÁ. N. Léčba akné v praxi. In: Practicus 2006; 3: 106 
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alternativu pro tzv. udržovací léčbu, spočívající v kontinuálním používání daného přípravku 

za účelem prevence vzniku nových symptomů (tzv. remise).128,129 

Reklamní propagace tohoto léčivého přípravku probíhá sezónně (od března do června), 

především v lékárnách, a to jak směrem k široké veřejnosti v podobě letáků (viz. obrázek 

22), tak s určitým předstihem vůči lékárenským asistentům prostřednictvím edukačních 

karet (viz. obrázek 23).  

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

                                                           
128 Tamtéž 
129NEVORALOVÁ. Z. Udržovací léčba akné. In: Dermatologie pro praxi. 2016; 10(1): 10–15 

Obrázek 23: Ukázka reklamního letáku pro léčivý přípravek Skinoren krém; materiál určený pro širokou veřejnost (Zdroj: 

z praxe autorky) 

Obrázek 22: Ukázka z edukační karty pro léčivý přípravek Skinoren krém; materiál určený pro lékárenské asistenty 

(Zdroj: z praxe autorky) 
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Digitální formu reklamy pak reprezentují produktové webové stránky www.skinoren.cz (viz. 

obrázek 24) a PR články zveřejněné na serverech iDnes.cz, Super.cz, Proženy a BLESK pro 

ženy (viz. obrázek 25).   

 

Obrázek 24: Ukázka z produktových webových stránek léčivého přípravku Skinoren krém (Zdroj: Proč Skinoren?. Skinoren 

[online]. 03.2018 [vid. 2018-04-11]. Dostupné z: https://www.skinoren.cz/cs/proc-Skinoren/) 

 

Obrázek 25: Ukázka z PR článku pro léčivý přípravek Skinoren krém (Zdroj: Dospělé ženy s akné? Nejsou výjimkou! 

Poznejte 5 zásad, jak pupínkům předcházet. Super.cz. [online]. 10.05.2016 [vid. 2018-04-11]. Dostupné z: 

https://www.super.cz/427286-dospele-zeny-s-akne) 

Hlavními konkurenty Skinoren krému z řad volně prodejných léčivých přípravků jsou 

Aknecolor (tónovaná krémpasta s obsahem antimykotika) a Akneroxid (gel obsahující 

antiseptikum). Zejména Aknecolor velmi aktivně využíval Facebook jako kanál pro šíření 
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čistě produktového, ale také hravého a aktuálního obsahu s tématikou životního stylu. Byla 

zde využita strategie soutěže o focení s profesionálním fotografem (viz. obrázek 26).  

 

Obrázek 26: Ukázka facebookové komunikace léčivého přípravku Aknecolor (Zdroj: Aknecolor Česká republika. 

[Vyhrajte nafocení profilovky...]. Facebook. [online]. 12.02.2014 [vid. 2018-04-11. Dostupné z: 

https://www.facebook.com/Aknecolor.cz/) 

Poslední příspěvek však můžeme na profilu vidět dne 4. dubna 2014, přičemž profil  

byl spuštěn v únoru téhož roku. Pravděpodobně tedy šlo pouze o sezónní aktivitu spojenou 

s reklamní kampaní. Podobná situace platí také pro produktovou stránku Aknecolor.cz, 

která obsahuje především informace o soutěži a jejích výsledcích. Dále přináší několik 

praktických rad pro mladší generaci s pletí s projevy akné (viz. obrázek 27). 

 

Obrázek 27: Ukázka z produktové webové stránky Aknecolor.cz (Zdroj: Otázky a odpovědi. Aknecolor Léčí a kryje. 

[online]. [vid. 2018-04-11]. Dostupné z: http://www.aknecolor.cz/otazky-a-odpovedi) 

http://www.aknecolor.cz/otazky-a-odpovedi
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Segmentu péče o problematickou pleť však jasně dominují výrobky z řad tzv. 

dermokosmetiky, především pak zástupci značek jako Dermacol (Acneclear), Vichy 

(Normaderm), Garnier (PureActive) nebo Avon (Clearskin). Tyto také využívají reklamní 

komunikace v rámci sociálních médií, zejména pak Garnier, na jehož facebookovém 

profilu130 se nové příspěvky v podobě fotografií a videí objevují cca každých 6 dní  

(viz. obrázek 28).  

Obrázek 28: Ukázka facebookové komunikace značky GarnierPureActive (Zdroj:Garnier. [... použít čistící masku je 

naprosto ideální...]. Facebook. [online]. 16.01.2018 [vid. 2018-04-11]. Dostupné z: 

https://www.facebook.com/GarnierCZSK/) 

Tváří značky PureActive je populární zpěvák Ben Cristovao (viz. obrázek 29). 

 

Obrázek 29: Ukázka spolupráce s tváří značky Garnier PureActive (Zdroj: Garnier. [I čištění pleti...]. Facebook. [online]. 

[vid. 2018-04-11]. Dostupné z: https://www.facebook.com/GarnierCZSK/) 

Ještě častěji se příspěvky objevují na facebookovém profilu značky Vichy (zhruba každý 

                                                           
130 Pozn.: ke dni 11. 4. 2018 má facebookový profil Garnier CZ/SK celkem 79 082 sledujících (Zdroj: 

Garnier. Facebook. [online]. [cit. 2018-04-11]. Dostupné z: https://www.facebook.com/GarnierCZSK/) 

https://www.facebook.com/GarnierCZSK/
https://www.facebook.com/GarnierCZSK/
https://www.facebook.com/GarnierCZSK/


 

 

46 

druhý den), komunikace se však soustředí spíše na řadu Slow Ȃge (viz. obrázek 30).  

 

Obrázek 30: Ukázka facebookové komunikace značky Vichy (Zdroj: Vichy. [Jak jsou vaše první dojmy…]. Facebook. 

[online]. 02. 04. 2018 [vid. 2018-04-11]. Dostupné z: https://www.facebook.com/VICHYCR/) 

  

https://www.facebook.com/VICHYCR/


 

 

47 

2.2.4 Akné u dospělých žen 

Akné vulgaris ve své dospělé podobě představuje mírné až středně závažné chronické kožní 

onemocnění, které se v několika aspektech odlišuje od akné u adolescentů. Projevuje se 

lézemi vyskytujícími se v oblasti dolní čelisti a brady (tzv. „U-zóna“) a v rýze mezi nosem a 

horním rtem (viz. obrázek 31).  

Obrázek 31: Rozdíl v lokalizaci a charakteru lézí způsobených akné v adolescenci a dospělosti (Zdroj: HOLZMANN R, 

SHAKERY K. Postadolescent acne in females. In: Skin Pharmacol Physiol 2014; 27 (Suppl. 1): 3–8) 

Přítomnost akné u dospělých žen je ovlivněna vnitřními i vnějšími faktory. Mezi významné 

vnitřní faktory lze zařadit zejména dědičnost a také působení hormonů, velká část 

dospělých žen pozoruje výrazné zhoršení akné v období před nástupem menstruace.131 

Akné se také objevuje jako důsledek některých hormonálních poruch, nejčastěji  

u syndromu polycystických ovarií (angl. orig. Polycystic Ovary Syndrome – PCOS).132 

K vnějším faktorům patří nepochybně životní styl, strava a kouření cigaret, dále používání 

komedogenních kosmetických přípravků, špatná péče o pleť nebo užívání některých 

léčivých přípravků.  

Přítomnost akné v dospělosti znamená pro ženy problém nejen kosmetický, ale také 

společenský a působí tak značně negativní dopad na kvalitu jejich života – dokonce větší 

než v případě adolescentů.133 Jak ukazuje graf na obrázku 32, úroveň vnímání intenzity 

                                                           
131HOLZMANN R, SHAKERY K. Postadolescent acne in females. In: Skin Pharmacol Physiol 2014; 27 

(Suppl. 1): 3–8 
132 VOHRADNÍKOVÁ. Olga. Akné v dospělosti. In: Med. Pro Praxi 2007; 1: 28–29 
133HOLZMANN R, SHAKERY K. Postadolescent acne in females. In: Skin Pharmacol Physiol 2014; 27 

(Suppl. 1): 3–8 
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příznaků akné se s věkem zvyšuje a hodnocení kvality života se následkem toho snižuje.  

 

Obrázek 32: Distribuce průměrného skóre hodnocení kvality života u různých věkových skupin s akné (Zdroj: 

HOLZMANN R, SHAKERY K. Postadolescent acne in females. In: Skin Pharmacol Physiol 2014; 27 (Suppl. 1): 3–8) 

 

V souvislosti s výskytem akné v dospělém věku lze sledovat také přítomnost tohoto tématu 

v internetových diskuzích typu Omlazení, eMimino.cz nebo Lidičky.cz. a samozřejmě  

na sociálních médiích. Například na YouTube lze nalézt velké množství testimonialů různých 

produktů z řad kosmetiky či léčivých přípravků, nebo rozhovory youtuberů s odborníky (viz. 

obrázek 33).  

 

Obrázek 33: Ukázka komunikace ve spojitosti s akné na YouTube vlogu (Zdroj: Akné | Rozhovor s dermatoložkou + můj 

příběh. YouTube. [online]. 15.11.2016 [vid. 2018-04-11]. Dostupné z: https://www.youtube.com/watch?v=x271HdKf418. 

Kanál Týnuš Třešničková) 

Na Facebooku nalézáme mj. profily Jak se zbavit akné nebo Ne akné – na prvním byl však 

poslední příspěvek zveřejněn v roce 2015 a druhý se z velké části věnuje zdravé výživě  
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a přírodní kosmetice (viz. obrázky 34 a 35).  

 

Obrázek 34: Ukázka z facebookového profilu Jak se zbavit akné (Zdroj: Jak se zbavit akné. Facebook. [online]. 

15.07.2015 [vid. 2018-04-11]. Dostupné z: https://www.facebook.com/jaksezbavitakne/) 

 

Obrázek 35: Ukázka z facebookového profilu Ne akné (Zdroj: Ne akné. [Jak celkem bezbolestně...]. Facebook. [online]. 

18.10.2017 [vid. 2018-04-11]. Dostupné z: https://www.facebook.com/neakne.cz/) 

2.2.5 Respondentky hloubkového rozhovoru 

Dotazované jsem do této případové studie, resp. hloubkového rozhovoru, jenž je její 

součástí, vybírala v souladu s již známou cílovou skupinou, na níž je reklamní komunikace 

související s léčivým přípravkem Skinoren krém zaměřena po období posledních dvou let. 

Důvodem tohoto výběru je přímé propojení konkrétních výsledků získaných z rozhovorů 

s dosavadními marketingovými předpoklady týkajícími se preferencí cílové skupiny. Bude 

https://www.facebook.com/jaksezbavitakne/
https://www.facebook.com/neakne.cz/
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tedy možné porovnat, zda výsledky korespondují s dosavadním plánem marketingové 

komunikace.  

Uvedená cílová skupina je reprezentována ženami ve věku 20–40 let, které trpí tzv. adultní 

formou akné, tedy akné v dospělém věku. V pubertální populaci se prevalence134 tzv. 

adolescentní akné odhaduje okolo 50–95 %.135 Podle odborných zdrojů však akné  

u některých jedinců přetrvává až do dospělosti, a to ve větší míře právě u žen.136 Vyskytuje 

se u téměř 51 % žen ve věkové kategorii mezi 20 a 29 lety a až u 38 % žen ve věku mezi 30 

a 39 lety.137 Vzhledem k poměrně vysoké prevalenci adultní akné představuje tato skupina 

žen z pohledu marketingu zajímavou příležitost pro cílení reklamní komunikace propagující 

léčivý přípravek Skinoren krém.  

Jelikož se v této práci primárně zaměřuji na využití sociálních médií, byla dalším kritériem 

pro nábor respondentek jejich aktivní přítomnost v prostoru toho druhu média. 

Hloubkový rozhovor by měl realizován se šesti respondentkami. V případě, že by se výstupy 

rozhovorů v klíčových otázkách významně rozcházely, čímž by bylo znemožněno provést 

konečnou generalizaci, provedu rozhovor ještě s dalšími čtyřmi ženami. Výběr 

respondentek proběhl tzv. metodou sněhové koule138 („nabalování“) – menší množství 

oslovených respondentek oslovilo podle zadaných kritérií další potenciální respondentky 

z vlastního okolí. 

2.2.6 Sběr dat pro případovou studii Facebook Skinoren krém 

Jak již bylo uvedeno výše, sběr dat proběhl metodou hloubkových rozhovorů. V této 

podkapitole chci nastínit průběh sběru dat v podobě scénáře rozhovorů a okruhů 

rámcových otázek, které byly respondentkám v jejich průběhu položeny.  

Scénář rozhovorů byl rozdělen do pěti na sebe navazujících částí. První část sloužila 

stručnému představení případové studie a její tématiky respondentkám, seznámení 

s metodou sběru dat a získání souhlasu se zpracováním jimi poskytnutých údajů pro účely 

                                                           
134 Pozn.: prevalence – počet existujících případů onemocnění ve vybrané populaci k danému datu 
135NAST. A. et al. S3-Guideline for the Treatment of Acne (Update 2016), European Dermatology Forum 
136HOLZMANN R, SHAKERY K. Postadolescent acne in females. In: Skin Pharmacol Physiol 2014; 27 

(Suppl. 1): 3–8 
137 Tamtéž 
138TAHAL, Radek. Marketingový výzkum: postupy, metody, trendy. Praha: Grada Publishing, 2017. Expert 

(Grada). str. 54. 
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výzkumu. Respondentky byly obeznámeny s faktem, že z jednotlivých rozhovorů budou 

pořízeny zvukové záznamy, které budou v této práci zařazeny jako přílohy ve formě 

textových přepisů. V průběhu první části jsem respondentky informovala také o tom, že 

předmětem rozhovorů nebude jejich zdravotní stav, příznaky nebo dosavadní léčba. 

Druhá část rozhovorů byla věnována diskuzi nad typem aktivity respondentek v prostředí 

síťových, především pak sociálních médií. Pozornost byla věnována zejména tomu,  

co pro ně obecně tyto typy médií představují (prostor k setkávání a komunikaci, 

vyhledávání komunit podle aktuálních zájmů, zdroj informací o produktech, převážně 

příležitost pobavit se apod.), posléze mohly uvést konkrétní média, která za uvedeným 

účelem navštěvují. V průběhu této části mělo být zjištěno, zda jsou respondentky 

nakloněny konzumaci obsahů typu diskuzí, případně, zda do těchto i aktivně přispívají.  

Zda opakovaně vyhledávají obsahy související s konkrétními značkami, případně zda sledují 

ambasadory těchto značek.  

Cílem třetí sekce rozhovorů bylo zjistit, jaké postoje respondentky zaujímají vůči reklamním 

obsahům přítomným na sociálních médiích, která navštěvují. Zda se vůči otevřeně 

reklamním sdělením stavějí spíše negativně a dávají přednost zkušenostem předávaným 

ostatními uživateli, zda si uvedená tvrzení sekundárně ověřují, zda na toto téma mají 

neutrální názor a řídí se spíše vizuální než faktickou stránkou sdělení (atraktivita vs. 

informativnost). Důraz byl také kladen na vnímání významu vizuální části reklamních 

obsahů a atributů, které respondentky považovaly za zcela zásadní (kvalita, barva, nápad 

atd.). 

Čtvrtá část se zaměřila na názory a představy respondentek týkající se existujících 

mediálních obsahů věnovaných problematice akné a fiktivního facebookového profilu 

léčivého přípravku určeného k léčbě akné. V této sekci jsem chtěla zjistit, zda by ženy 

z cílové skupiny upřednostňovaly profil spojený s konkrétní značkou, nebo spíše platformu 

zastřešenou specifickým tématem. Dále, zda existují témata, jejichž přítomnost by na 

tomto profilu respondentky viděly raději – jestli by profil měl celkově být charakteru spíše 

zábavnějšího (lifestyle) nebo osvětového (populárně odborného). Mimo výše uvedené bylo 

mým cílem zjistit, jestli podle názoru respondentek inklinují dospělé ženy s akné 

k vyhledávání jiných okruhů témat než adolescenti a pokud ano, proč a k jakým. Zda se ženy 
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chtějí se svými pocity ohledně akné raději svěřovat soukromě, nebo zda vítají otevřenou 

komunikaci, například právě prostřednictvím oficiálního facebookového profilu. 

Závěrečná část spočívala ve shrnutí poskytnutých odpovědí, odsouhlasení jejich správné 

interpretace a uzavření rozhovoru. 

2.2.7 Rozbor získaných dat 

Sběr dat proběhl podle navrženého plánu a kritérií s účastí šesti respondentek,  

a to v průběhu dvou týdnů. Všechny respondentky vyjádřily souhlas s provedením 

hloubkového rozhovoru podpisem informovaného souhlasu. Z hlediska 

sociodemografického profilu respondentek byla věková kategorie definovaná pro cílovou 

skupinu pokryta především v rozmezí 27–29 let a dále 40 let. Respondentky byly převážně 

z Prahy, respektive z Kladna, rozptyl profesí považuji za dostatečný. Ani jedna 

z respondentek se aktivně nezabývá farmaceutickou reklamou v oblasti volně prodejných 

léčivých přípravků. Data získaná z rozhovorů byla dostatečně konzistentní, proto jsem 

skupinu respondentek již nerozšiřovala.139 Doba trvání všech rozhovorů dosahovala 

v průměru 43 minut.  

Tabulka 1: Přehled sociodemografických dat respondentek hloubkových rozhovorů 

V rámci druhé části scénáře hloubkových rozhovorů zaměřené na způsob užívání sociálních 

médií a internetu uvedly všechny respondentky svou přítomnost na sociálním médiu 

Facebook, přičemž většina z nich je na něm přítomna od roku 2009, pouze  

dvě respondentky se do Facebooku zaregistrovaly až po roce 2012. Tři z respondentek dále 

uvedly, že se pohybují ještě na jiných sociálních médiích, zejména Instagramu, dále pak 

YouTube a LinkedIn. Pro všechny dotazované představoval Facebook původně především 

                                                           
139 Pozn.: více v kapitole 2.2.3 této práce 

Jméno Věk Bydliště Profese 

Aneta 27 let Praha Učitelka na základní škole 

Natália 29 let Praha Medical Advisor 

Zdenka 40 let Kladno Zdravotní sestra 

Jana 28 let Praha Pharmacovigilance Officer 

Veronika 40 let Praha Senior Account Manager 

Klára 29 let Praha  Účetní 
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platformu určenou ke komunikaci s přáteli, zejména pak s těmi, se kterými nebyly v přímém 

kontaktu. Facebook byl prostředím pro socializaci, sdílení zážitků, chatování, zábavu nebo 

rychlou komunikaci a výměnu specifických informací v rámci izolované skupiny. 

Respondentky se shodují v tom, že postupem času se na Facebooku začalo objevovat 

vzrůstající množství příspěvků komerčního a reklamního charakteru – příspěvky již ve velké 

míře netvoří lidé prostřednictvím svých osobních profilů, ale právě firmy a značky. 

V současnosti Facebook představuje zejména médium, které oslovené uživatelky zásobuje 

informacemi o novinkách z oblastí, které preferují. Jedná se o rychlé informace týkající se 

například událostí nebo produktů, označované mj. jako první cinknutí. Respondentky 

shodně uvedly, že ač Facebook stále používají jako komunikační kanál, stal se pro ně také 

více či méně převažujícím zdrojem informací takřka o čemkoli. Z ostatních uvedených 

sociálních médií podle dotazovaných prezentuje Instagram především povrchnější typ 

obsahu zaměřeného hlavně na vizuální stránku, zatímco YouTube uvedla jedna 

z respondentek jako vhodný zdroj návodů k řešení různých situací v domácnosti 

(sestavování nábytku, čištění odpadu a podobně). Všechny respondentky se shodly na tom, 

že sledují minimálně jeden kanál, který je zaměřený na značku, firmu nebo téma (např. 

přírodní kosmetiku, zdravou výživu, cestování, módu, vaření, značku Bioderma a další), a to 

i na vícero mediálních kanálech zároveň –například na Facebooku a současně  

na Instagramu. Tyto kanály přejímají od svých kontaktů na Facebooku, vybírají je z nabídek 

Facebooku podle zájmu, případně si je aktivně vyhledávají, pokud je naleznou mimo 

prostředí Facebooku (jinde na internetu, v televizi, reklamě apod.). Až na jednu 

respondentku všechny shodně uvedly, že influencery či ambasadory značek nesledují, a to 

z několika důvodů: ambasadoři poskytují především placené reference, které z tohoto 

důvodu ztrácejí na skutečné informační hodnotě, evokují nepravdivost. Jedna 

z respondentek uvedla, že se s těmito osobnostmi neztotožňuje a nepřipadají jí tedy 

důvěryhodné. Naopak jediná dotazovaná uvedla, že pro ni hodnocení z úst sledovaných 

influencerů představují relevantní informace z toho důvodu, že je vnímá jako lidi, s nimiž  

ji něco spojuje. Celkově lze tvrdit, že respondentky se k otázce influencerů stavěly spíše 

negativně, nejevily o ně zájem, případně je považovaly za neobjektivní a předplacené 

zainteresovanými inzerenty.  

K velice zajímavým tématům v rozhovorech patřila otázka vnímání hodnocení služeb  
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či výrobků ze strany uživatelů a způsobů, jimiž si respondentky vyhledávají hodnocení, která 

jsou relevantní právě pro ně. Souhrnně lze říci, že respondentky hodnocení vyhledávají, ale 

málokdy pro ně mají váhu hodnotící komentáře na Facebooku. Jako důvod uvedly například 

skutečnost, že negativní komentáře mohou být z Facebooku odstraněny, pozitivní 

hodnocení nebývají autentická a nemají tedy žádnou informační hodnotu, nebo lidé  

ve svých hodnoceních neuvádějí skutečně podstatné a využitelné informace. Mezi zdroje 

hodnocení, které dotázané uvedly jako pro sebe spolehlivé, patří například časopis dTest, 

weby Heureka nebo Tripadvisor. Hodnocení pak hrají roli především v případě, kdy 

dotazované nemají o daném přípravku či službě dostatek informací, nebo váhají s koupí. 

Jedna z respondentek uvedla, že hodnocení vyhledává pouze v případech, kdy se chystá 

k větší investici. Respondentky z větší části čtou diskuze i mimo Facebook (např. 

mimibazar.cz), ovšem aktivní přispívání uvedla pouze jediná, a to v případech, kdy může 

pomoci či poradit v oblasti, které se věnuje a má v ní i odborné zkušenosti. Tatáž 

respondentka uvedla, že čte mnoho různých diskuzí na různých médiích za účelem poznání 

různých úhlů pohledu a umožnění tvorby názoru, případně jeho změny. Několik 

respondentek zmínilo, že informace z diskuzí, podané laickou formou, jim také pomáhají 

porozumět tématům, v nichž se dokonale neorientují. Kromě uvedené respondentky 

ostatní uvedly, že na diskuze nepřispívají, jedna toto odůvodnila tím,  

že si chrání osobní informace. Některé z respondentek uvedly, že je pro ně důvěryhodnější 

doporučení od osoby, kterou skutečně znají. Výrazně negativní hodnocení může 

respondentky odvrátit od původního rozhodnutí – např. ve smyslu koupě. Na základě 

tohoto zjištění lze usoudit, že uživatelská hodnocení sdílená na sociálních i ostatních 

internetových médiích mají silný potenciál ovlivňovat rozhodování a následně i nákupní 

chování této cílové skupiny.  

Následující sekce rozhovorů byla věnována nahlížení na reklamní sdělení přítomná  

na Facebooku, ověřování jimi prezentovaných tvrzení a vnímání jejich vizuální stránky.  

Jak již dotazované shodně uvedly na počátku rozhovorů, jsou si v rámci Facebooku vědomy 

značně intenzivního přísunu reklamních sdělení. Zároveň však uváděly, že v současné době 

je takřka povinností značky, firmy či výrobku být přítomen minimálně na Facebooku.  

Reklama byla většinou popisována jako evidentní – jasně rozpoznatelná. Tento typ reklamy 

respondentky akceptovaly pod podmínkou, že obsahuje jim blízkou tematiku. I v případě, 
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že respondentka primárně komerční příspěvky nesledovala, přiznala, že pokud některý 

z nich tematicky koresponduje s jejím momentálním zájmem (např. o módu), otevřela jej. 

Poměrně negativní ohlasy vzbudily sponzorované příspěvky, které Facebook 

respondentkám zasílal cíleně, avšak bez vyžádání – to znamená, že respondentky toto téma 

ani aktivně nevyhledávaly, ani je nezaznamenaly u svých přátel. Jako obtěžující vnímaly dvě 

z respondentek reklamní příspěvky, které sledovaný inzerent zveřejňoval příliš často – tato 

aktivita vedla až k zablokování profilu. Nepříznivě také působilo, když se reklamní příspěvek 

zastřešoval tématem, ale po otevření obsahoval pouze informace o produktu. Téměř 

všechny respondentky uvedly, že v případě produktů inzerovaných na Facebooku 

vyhledávají ještě další informace, a to často na oficiálních produktových webových 

stránkách.  

Dvě z respondentek volily značně sofistikovaný způsob ověřování faktických informací 

mimo Facebook, a to jak na oficiálních webových stránkách produktu, jeho výrobce,  

tak ve zdrojích odborného charakteru (zejména informace týkající se složení a vlastností 

produktu a jeho alternativ), případně ještě na diskuzních fórech. Oficiální produktové 

stránky totiž podle jedné z těchto respondentek nemusejí obsahovat kompletní informace, 

jelikož z pohledu reklamy není výhodné upozorňovat na negativní vlastnosti či účinky 

výrobku. Zároveň výrobce nemusí být se všemi typy spotřebitelských zkušeností 

obeznámen – právě z toho důvodu je podle ní vhodné sledovat i diskuzní fóra. Pokud 

facebookový profil propagovaného produktu kopíruje obsah příslušných webových 

stránek, je tato situace vnímána pozitivně i negativně – jedna z respondentek uvedla,  

že v takovém případě profil nenabízí nic navíc a stává se nezajímavým, zatímco další 

dotázaná toto viděla jako výhodu, neboť není nucena informace o výrobku hledat mimo 

Facebook. Podobně tuto problematiku hodnotila další respondentka, která uvedla,  

že v případě, že reklamní příspěvek dostatečně zviditelní podstatu a silné stránky výrobku, 

nemá důvod další informace mimo Facebook hledat. Závěr vyvozený z této části je takový, 

že v případě, že sponzorovaný facebookový profil dostatečně zdůrazňuje vlastnosti a účinky 

propagovaného přípravku či služby, může se pro cílovou skupinu stát primárním zdrojem 

informací, a to jak faktických, tak subjektivních v podobě zkušeností a hodnocení ze strany 

přispívajících uživatelů. Měl by však pokrývat různorodější obsah než příslušné produktové 

webové stránky přípravku, které se zároveň jeví jako vhodný sekundární zdroj 
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produktových informací širšího rozsahu (např. cena, produkty spadající do určité řady 

apod.). Dále bylo potvrzeno, že ze strany inzerenta je nezbytné sledovat nejen komentáře 

na vlastněném facebookovém profilu, ale také na ostatních diskuzních fórech, kde uživatelé 

otevřeně sdělují zpětné vazby na jakékoli komodity či témata.  

Všechny respondentky se výrazně shodovaly v otázce role vizuální stránky reklamního 

příspěvku na Facebooku. Souhlasně uváděly, že prvkem, který k příspěvku poutá jejich 

pozornost, je jednoznačně obrázek, který by měl mít výraznou barvu a nápadité provedení, 

aby zaujal. Zpracování by mělo být kvalitní, aby bylo jasné, že inzerentovi na potenciálním 

spotřebiteli záleží. Obsahově by vizuální sdělení mělo být vkusné a přiměřené – v případě 

provokativních sdělení uvedla jedna z respondentek, že taková automaticky ignoruje. 

Obrázek by měl svým celkovým vyzněním reflektovat filozofii dané značky, aby působil 

autenticky. V případě detailních vyobrazení neestetických témat (např. čištění pleti) jedna 

z respondentek doporučila využití animací spíše než reálných záběrů. Přítomnost obrazové 

části obsahu facebookového profilu je tedy zásadní pro upoutání pozornosti jeho 

potenciálních návštěvníků. Vizuální stránka profilu by měla odpovídat jeho celkovému 

ladění a být kvalitně a poutavě zpracována.  

Nejzásadnější část rozhovorů se věnovala představám respondentek o fiktivním 

facebookovém profilu léčivého přípravku Skinoren krém. Všech šest dotazovaných  

se shodlo na tom, že nepreferují název profilu odvozený od názvu přípravku. Důvodem bylo 

to, že na profilu by tak očekávaly informace související pouze se Skinorenem, případně 

Skinoren neznají a musely by tedy nejprve zjistit, co se pod tímto názvem skrývá. Všechny 

tedy označily za více vyhovující nabídnutou variantu v podobě zastřešujícího tématu (jako 

Akné v dospělosti nebo Akné u dospělých žen). Tematicky zaměřený profil  

byl respondentkami vnímán pozitivně z toho důvodu, že okamžitě vědí,  

o jakou problematiku se jedná a že tento profil může přinést informace relevantní  

také pro ně coby cílovou skupinu. Jedna z respondentek navrhovala název profilu upravit 

tak, aby působil méně kontroverzním a stigmatizujícím dojmem – tento název by se totiž 

mohl objevit na profilu žen, které by jej začaly sledovat. Z jejího pohledu by bylo také 

vhodnější zvolit pro tento profil jiné médium, které je v komunikaci otevřenější – například 

Instagram nebo YouTube. Z hlediska obsahu by respondentky na profilu preferovaly 

různorodé informace týkající se nejen akné, ač právě tato problematika by měla být 
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prezentována obzvlášť zevrubně – od A do Z. Příspěvky by měly být spíše kratšího rozsahu 

a obecně by měly pojednávat o příčinách, průběhu a možnostech řešení problémů s akné. 

Dalšími tématy by mohly podle návrhů respondentek být péče o různé druhy pleti (suchá, 

zralá, problematická), protože pleť vyžaduje nejen řešení akné, ale také odpovídající péči. 

Přítomnost více témat by tak mohla působit komplexněji a uživatelky profilu potenciálně 

přimět k jeho dlouhodobějšímu sledování, případně zaujmout pozornost uživatelek mimo 

definovanou cílovou skupinu. Příspěvky by měly být psány obecně srozumitelnou laickou 

formou s tím, že se bude jednat o obsahy střídavě charakteru lifestylového s důrazem na 

každodenní zkušenosti uživatelek a také odbornějšího, zaměřeného na oblasti patologie, 

farmakologické a také nefarmakologické možnosti léčby. Odbornější příspěvky by měly být 

uvedeny stručným textem o několika větách, přičemž v případě zájmu by je uživatelka 

mohla rozkliknout do plného rozsahu. Tyto články by případně měli psát odborníci, kteří se 

dostávají do přímého kontaktu s kůží, například kosmetička nebo dermatolog. Ve všech 

respondentkách však přítomnost odborníka na sponzorovaném profilu nevzbuzuje důvěru, 

jedna z dotazovaných uvedla, že v takovéto reklamě jde téměř pokaždé o předplacený text 

vytvořený reklamním pracovníkem (copywriting) – respektovala by tedy pouze odborníka, 

který je obecně známý a k dané problematice se v různých médiích vyjadřuje často. 

Respondentky se poměrně rozcházely v názorech na to, zda podle nich dospělé ženy s akné 

vyhledávají jiné informace o akné než adolescenti se stejným problémem.  

Dvě respondentky uvedly, že by preferovaly zejména příspěvky věnované možnosti 

ovlivňování akné stravou či pleťovou hygienou, protože takto mohou dospělé ženy stav  

své pleti zlepšit. Jedna dotazovaná pak uvedla, že by témata zdravotní měla být 

s lifestylovými jasně propojena za účelem zdůraznění negativních důsledků špatné 

životosprávy na stav pleti postižené akné. Další respondentka zmínila, že témata by měla 

být obdobná, mimo jiné z toho důvodu, že v případě adolescentů vyhledávají různorodé 

informace o akné jejich matky. Celkově vnímaly dotazované pozitivně fakt, že Skinoren 

krém je léčivý přípravek – tato skutečnost mu dodává na důvěryhodnosti například proto, 

že jako lék musí splňovat přísné legislativní požadavky a lze jej zakoupit pouze v lékárně. 

Obsahuje také konkrétní léčivou látku, jejíž účinky v léčbě akné by měly být na profilu 

dostatečně popsány. V žádném případě nesmí být Skinoren propagován jako všelék 

s účinkem zaručeným pro všechny. Velmi pozitivně by jedna z dotazovaných hodnotila 
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přítomnost autentických fotografií pacientů před započetím a po ukončení léčby 

Skinorenem. Aby byl obsah profilu vyvážený, měly by se objevit aspoň obecné informace 

také o dalších léčivých přípravcích, které se k léčbě akné používají. Lze například stručně 

popsat mechanismy jejich účinku. Takto by profil sloužil jako rozcestník nabízející 

nejrůznější alternativy léčby a péče, které lze vyzkoušet také v případě, že Skinoren nebude 

u dané uživatelky účinný.  

Respondentky uvedly, že v prostředí Facebooku vnímají pozitivně responzivitu jednotlivých 

profilů ve smyslu aktivní interakce jejich provozovatelů s přispívajícími uživateli. Pozitivně 

by hodnotily například možnost, byť i časově omezeného, zodpovídání dotazů ze strany 

uživatelek odborníkem – tento by však musel být skutečný a kdykoli dohledatelný (opět 

kosmetička či dermatolog). Vstřícně dotazované nahlížely také na reakce profilu v rámci 

diskuzí, snahu jejich prostřednictvím poděkovat za komentáře pozitivní či negativní povahy 

osobnější formou – nikoli tedy s použitím předdefinované šablony. Osobní interakci 

s uživateli pak jedna z respondentek označila jako důkaz toho, že se provozovatel profilu 

snaží uživatelkám pomáhat a záleží mu na nich.  
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Závěr 

Data získaná v průběhu hloubkových rozhovorů lze po jejich podrobném rozboru 

interpretovat do několika závěrů, které zároveň slouží jako odpovědi na základní výzkumné 

otázky této práce. Z odpovědí respondentek jednoznačně vyplývá, že v současné době 

představuje sociální médium typu Facebooku zdroj informací, který své uživatele aktivně 

zásobuje příspěvky soukromého i komerčního charakteru. Jak respondentky samy uvádějí, 

je velice důležité, aby značka či produkt na sociálních médiích byly přítomny, neboť se jim 

touto cestou samy nabízejí a připomínají. V tomto momentě je prakticky zodpovězena první 

z výzkumných otázek: „Je vhodné, aby součástí komunikačního mixu vůči spotřebiteli 

využívala značka sociální média?“ – přítomnost značky Skinoren ve facebookovém prostředí  

je nevyhnutelná už z toho důvodu, že celkové povědomí o ní je velmi nízké. Jelikož tento 

produkt není podporován televizní reklamou, představuje vytvoření jejího profilu  

na Facebooku vhodnou příležitost k propagaci v digitálním prostředí. Vybudování profilu 

podporujícího léčivý přípravek Skinoren krém tak představuje možnost, jak povědomí  

o něm aspoň částečně zvýšit a vybudovat komunitu uživatelů, kteří mohou dále sdílet 

zkušenosti s jeho používáním a hodnocení jeho vlastností či účinků. Vyhodnocení odpovědí 

poskytnutých respondentkami umožňuje poměrně jasně zodpovědět i otázku druhou, tedy 

„Jaké formy a prostředky jsou v reklamní komunikaci na Facebooku využívány a jak je lze 

nastavit na profilu Skinoren, aby byly pro jeho cílovou skupinu atraktivnější?“. Z ohlasů 

dotazovaných jednoznačně vyplývá, že sponzorovaný profil by měl být zastřešen tématem, 

které potenciálním uživatelům a uživatelkám jasně sděluje, čemu je obsah celého profilu 

věnován. Zároveň dojde k okamžitému propojení profilu s cílovou skupinou léčivého 

přípravku Skinoren krém. Mezi navrhované názvy profilů patří například Akné v dospělosti, 

Akné u žen, Problematická pleť a podobně. Obsah profilu by měl být heterogenní povahy, 

vyváženou kombinací příspěvků informativního (obecného i odborného) a zábavného 

(kvalitní tematické fotografie, zajímavosti) charakteru. Příspěvky věnované propagaci 

léčivého přípravku Skinoren krém by měly uvádět skutečnost, že se jedná o lék s obsahem 

konkrétní léčivé látky se srozumitelně popsaným mechanismem účinku. Stejně tak by 

obecně měly být popsány účinky dalších přípravků z kategorie léčiv a kosmetiky, přičemž 

Skinoren mezi nimi nesmí výrazně vyčnívat ani zapadat. Nedílnou součástí by měly být 

informace o správné hygieně a péči o pokožku. Příspěvky by obecně měly být zveřejňovány 
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s rozumnou frekvencí a ve formě kratších textů spojených s fotografií nebo obrázkem. Delší 

text může být ukázán po rozkliknutí, případně po překliknutí na produktové webové stránky 

www.skinoren.cz. Pokud to bude s ohledem na legislativní omezení proveditelné, mohli by 

se v rámci profilu k problematice spojené s akné a pletí vyjadřovat odborníci, nejlépe pak 

dermatolog či kosmetička. Je nutné nezapomenout také na stěžejní vlastnost Facebooku,  

a sice možnost interagovat s uživateli – provozovatel profilu by tak měl aktivně monitorovat 

probíhající diskuze, nenásilně do nich vstupovat a osobně reagovat na příspěvky pozitivního 

i negativního charakteru. Finální funkce uvedeného profilu by měla spočívat ve vybudování 

podoby informativní platformy, na niž se budou uživatelé vracet a vyhledávat informace 

nebo sbírat podněty pro případná další vyhledávání. Je nasnadě, že zejména s ohledem na 

legislativu a nově i ochranu osobních údajů bude velmi komplikované profil s takto 

komplexním obsahem zrealizovat. Jelikož však z hloubkových rozhovorů vyplývá, že cílová 

skupina by takový zdroj informací vítala, může být zajímavé se o to minimálně pokusit. 

Uvedená případová studie potvrzuje výzkumný předpoklad: ani v případě léčivých 

přípravků nelze ignorovat sociální média coby kanál pro distribuci reklamních obsahů.  

Summary 

After a detailed analysis the data collected during the in-depth interviews can be 

interpreted into few conclusions, which answer the basic research questions of this thesis 

at the same time. The answers given by the respondents declare that nowadays social 

media like Facebook represent an active source of information, providing its users with  

a feed of private as well as commercial content. The respondents admit that it is very 

important for the brand or product to be present in the social media as these represent  

an option for the products to be offered and reminded to them. The first research question 

–  „Is it suitable for the brand to include social media into its communication mix towards 

the end consumer?“ is answered at the same time – the presence of the Skinoren brand  

in the Facebook environment is inevitable, especially because the awareness of Skinoren is 

very low. Due to the fact that this product is not supported by a television commercial, 

building its profile in Facebook offers a suitable opportunity of its promotion within  

the digital environment. Establishing a profile supporting Skinoren cream represents  

a chance to at least partially increase its awareness, while a community of followers who 

http://www.skinoren.cz/
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are enabled to share their experience with its usage and to evaluate its characteristics  

and effects can be initiated. Assessment of the provided responses allows the second 

question („Which forms and instruments are used in Facebook advertising communication 

and how shall these be adjusted in order to make Skinoren profile attractive to its target 

group?“) to be clearly answered as well. It was stated that the sponsored profile shall be 

covered by a topic that provides a clear message about the content to the potential users. 

Besides that, an immediate connection will occur between the profile and Skinoren cream 

target group. Adult acne, Female acne and Problematic skin were suggested as names  

of the profile. The content of the profile shall be heterogenous, a balanced combination  

of informative (common and scientific nature) as well as entertaining (high quality thematic 

photographs, interesting facts) posts. The posts promoting Skinoren cream shall mention 

the fact that it is a medicinal product containing a specific active ingredient and its mode 

of action shall be described comprehensibly. The effects of other acne products of medical 

as well as cosmetic nature shall be described in a similar manner, however, Skinoren should 

be promoted neither too extensively, nor too indistinctly. Information regarding a correct 

skin hygiene and care shall be an integral part of the profile content. The posts shall be 

published in a reasonable frequency, consisting of a short text and a photograph  

or an image. Additional text can pop up after a mouse click or in a linked product website, 

www.skinoren.cz. If feasible (considering the legal limitations) also experts like 

dermatologists or cosmeticians should provide some content related to skin and acne.  

The principal feature of Facebook – interactivity – shall not be omitted at all. The profile 

administrator shall monitor the discussions actively and respond to the positive as well as 

the negative users’ comments. The final function of the described profile shall be  

an informative platform where the users will return to look for information or collect topics 

for potential further search. It is obvious that – considering the legislation and newly also 

the General Data Protection Regulation – it will be very complicated to establish a profile 

containing such a complex content. However, the responses provided by the interviewed 

women show that the target group is keen on having such a source of information and so 

it may be interesting to try at least. Research hypothesis was confirmed by this case study: 

social media cannot be ignored as a distribution channel in pharmaceutical advertising.  

  

http://www.skinoren.cz/
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Příloha 1: Šablona informovaného souhlasu pro respondentky hloubkových rozhovorů 

 

INFORMOVANÝ SOUHLAS 

 

 

 

 

 

 

 

Svým podpisem vyjadřuji souhlas se zpracováním svých osobních údajů pro potřeby 

bakalářské práce s názvem „Možnosti marketingového využití digitálních a sociálních médií  

ve farmacii“, a to formou zodpovězení dotazů v rámci hloubkového rozhovoru a pořízení 

zvukového záznamu z tohoto rozhovoru. 

 

 

 

 

 

 

 

V…………………   dne…………………. 

 

Jméno a příjmení………………………………………. 

 

Podpis………………………………………………………… 
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Příloha 2: Přepisy zvukových nahrávek šesti hloubkových rozhovorů 

Hloubkový rozhovor č. 1 (14. 4. 2018) 
Respondentka:  Aneta 
Věk:    27 let 
Bydliště:   Praha 
Povolání:   Učitelka českého jazyka na ZŠ 
 
T: Tímto začínáme první hloubkový rozhovor pro mojí bakalářskou práci. První část slouží 
k tomu, abych tě seznámila s tématem a abych tě poprosila o podepsání informovaného 
souhlasu, který se vztahuje pouze k této práci. Cokoli, co zde řekneme, bude použito 
pouze pro práci a žádnou jinou další činnost a také se bude nahrávat. Jestli tě můžu 
poprosit, datum je 16. dubna. Děkuji. Protože je to první rozhovor, mám u sebe ještě 
doprovodný dokument, do kterého si budu dělat průběžně poznámky, abych mohla 
případně práci ještě doplnit a upřesnit. Žádná odpověď není správná ani špatná, je to 
jenom tvůj názor, tvoje pocity a hodnocení, takže na cokoli se tě zeptám, tak můžeš 
odpovídat naprosto upřímně a podle svého uvážení, zkušeností a tak dále. Jinak celá tato 
práce je věnovaná médiím, ale protože to zároveň i souvisí s tím, co dělám, tak jsem téma 
vztáhla na farmacii, takže podstatou toho průzkumu a celé práce je zjistit, jestli určitá 
skupina lidí, do které na základě stanovených kritérií spadáš, vítá na sociálních médiích 
typu Facebook, informace, které jsou připravované firmou a mají reklamní charakter a 
jaký. Jestli se jim to líbí – proč, případně nelíbí a proč.  
R: A když mám AdBlock? 
T: To bych ještě ráda popsala, že se nejedná o reklamy typu banner, ale je to přímo profil, 
který má určité téma, nebo je zastřešen konkrétní značkou. K tomu se dostaneme právě 
v průběhu rozhovoru. Celý rozhovor je koncipován do pěti částí, tu úvodní teď máme za 
sebou a přejdeme k tomu, jak celou tuhle problematiku vnímáš, jaké máš zkušenosti a 
podobně. Do tohoto průzkumu jsi byla vybraná proto, že spadáš do cílové skupiny 
představované dospělými ženami s akné – nebudeme se ale vůbec bavit o tvých 
příznacích nebo konkrétních problémech spojených s akné – a zároveň jsi přítomná na 
sociálních médiích, tedy na Facebooku.  
Teď by mě zajímalo, když úplně odhlédneme od problematiky akné – proč ses do 
Facebooku vlastně přihlásila, proč jsi si tam svůj profil vytvořila.  
R: Když jsem se přihlašovala na Facebook, tak jsem vlastně ještě pořádně netušila, co to je, 
protože to bylo asi v roce 2008 nebo 2009 a zjistila jsem, že někteří mí spolužáci na gymplu 
ho mají, tak mě zajímalo, co to je, tak jsem se tam taky přihlásila. Ale vlastně jsem nevěděla, 
že to jednou bude mít tak velké rozměr, jako to má dneska a že tam bude tolik lidí. Vlastně 
dneska znám asi jen jednu holku ve svém okolí, která nemá Facebook.  
T: Takže ses tam přihlásila z toho důvodu, abys byla s přáteli v kontaktu, anebo už jsi měla 
nějakou jinou vizi, chtěla ses tam setkávat s lidmi, se kterými nejsi v kontaktu denně? 
R: Já jsem právě přesně nevěděla, co to je, ale asi proto, abych byla s těmi lidmi v kontaktu.  
T: Pozoruješ v průběhu času – teď je to deset let od doby, co sis profil vytvořila – nějaký 
vývoj, přináší ti Facebook ještě něco dalšího než na začátku? 
R: Asi ne. Ale je pravda, že se tam člověk může něco dozvědět o určitých věcech.  
T: Takže Facebook považuješ i za zdroj informací? Za sebe si třeba myslím, že takhle to 
dřív nebylo.  
R: Ano, to je pravda, dřív tam spíš lidé psali svoje statusy a nedaly se tam najít žádné 
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objektivní informace. Spíš tam každý psal a dával fotky, co zrovna dělá. Teď ti třeba sám 
Facebook i nabízí různé odkazy na články nebo nějaké události, když lajkuješ nějakou 
stránku. Třeba i ukazuje, co tví přátelé lajkujou nebo kam chtějí jít a prostřednictvím 
Facebooku se o tom můžeš dozvědět. A je pravda, že dřív tam nebyly stránky nebo profily 
firem nebo kosmetických značek. Takže když to chceš sledovat, tak se prostřednictvím toho 
dozvídáš o těch produktech a tak. 
T: Můžeme tedy říct, že i tohle tě zajímá a vnímáš to pozitivně? 
R: Asi ano. Nebýt toho, tak bych se o spoustě věcí třeba nedozvěděla. A taky je dobré, že 
tam mohou být i různé skupiny. 
T: Když říkáš, že jsou na Facebooku i nějaké značky nebo fóra, díváš se na ně, nebo 
sleduješ dlouhodobě některé z nich? Nebo například lidi, kteří o nich mluví? 
R: Pár jich tam mám. Ale je pravda, že tohle si vybírám, že kolikrát něco lajknu, ale po čase 
mě to přestane bavit, nebo tam ta značka nebo ten profil přispívá moc často. A když mě to 
otravuje, tak to odlajkuju.  
T: Takže už to potom ignoruješ… 
R: Ale když mě to vážně zajímá, tak to sleduju dál. 
T: Takže si necháváš posílat i různá upozornění a díváš se na to, co tě zajímá. 
R: Ano. 
T: Teď je hodně oblíbený trend influencerů, ambasadorů – tohle se tě taky týká? 
R: To asi úplně nevyhledávám. 
T: Jsou to takové ty stránky, kde se testují různé produkty… 
R: Na nějaké kosmetické přípravky stránky – blogy – mám, možná i na YouTube. To je spíš 
takový odpočinek, občas na to kouknu, ale na Facebooku to moc nemám. To spíš na 
Instagramu.  
T: Ale to je spíš jen vizuální záležitost. 
R: Ano, je tam obrázek a komentář. 
T: Dobře. Myslím, že to odpovídá druhé části rozhovoru, kde jsem se chtěla zorientovat 
v tom, jak se pohybuješ na sociálních médiích a co třeba sleduješ nebo jak to vnímáš. Teď 
bych se chtěla dostat už k obsahům reklamního charakteru, ale ne v podobě bannerů 
nebo vyskakujících okýnek, ale jestli i poznáš a sleduješ nějaké firemní stránky. Jako 
příklad třeba použiju značku Garnier, která je na Facebooku celkem aktivní.  
R: Tak ten zrovna nesleduju, protože já většinou sleduju – protože se zajímám hlavně o 
přírodní kosmetiku – spíš menší firmy. A možná to ani nejsou firmy, ale prostě menší 
značky.  
T: To vlastně nevadí, protože jako značka může vystupovat celá firma anebo jenom 
přípravek. Takže je to jedno. 
R: Ty jsou většinou v menším měřítku, takže se prosazují právě prostřednictvím Facebooku 
nebo sociálních sítí, ale není to tak masivní, řekla bych – ta reklama.  
T: A tyhle stránky nebo profily se k tobě dostanou přes tvoje známé, že to u někoho vidíš 
a přečteš si to, nebo se s nimi o tom přímo pobavíš, a pak to taky lajkneš a sleduješ to? 
Nebo jak k tomu vlastně vůbec dojdeš, že něco takového chceš sledovat? 
R: Možná skrz stránky nějakého internetového obchodu, že si tam najdu něco, co mě 
zajímá, a pak to vyzkouším a na základě toho to pak začnu sledovat. Anebo to někde vidím, 
třeba právě na Instagramu. Nebo si tom někde přečtu, začne mě to zajímat, tak se kouknu 
na Facebook, co se tam k tomu dá najít. Jestli mi to vyhovuje, jestli mě to zajímá.  
T: Taky se někdy podělíš o svoje zkušenosti, píšeš tam taky aktivně?  
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R: Ne, já nikdy nic nekomentuju. 
T: Takže jsi spíš sledovač, který čte diskuze a nepřispívá do nich.  
R: Maximálně na Instagramu něco olajkuju, ale diskuze taky moc nečtu, třeba na YouTube. 
Na to už nemám čas. Ale nikdy nic nepíšu, z 99 % a když už, tak to třeba doporučím nějakým 
svým kamarádům nebo tak, ale nepíšu. 
T: A když například tvůj kamarád lajkuje značku, kterou jsi taky někde viděla, například 
v reklamě nebo v lékárně, v časopise, na internetu – koukáš i na to, jestli je někde 
hodnocená?  
R: Ano.  
T: A třeba kde? Taky na Facebooku nebo i mimo něj? 
R: Já koukám většinou na Google, když tam najdu nějaké komentáře k tomu nebo 
hodnocení. A to už pak záleží, co mi Google vyhodí, nemám žádnou konkrétní stránku, kam 
bych se na to chodila dívat.  
T: A rozlišuješ nějak nebo poznáš, že to hodnocení je autentické, nebo že to je právě toho 
reklamního charakteru?  
R: To asi úplně vždycky nejde poznat.  
T: Vadí ti to? Je to pro tebe problém, vnímáš to negativně? Protože lidé v naší generaci 
vědí, že existují ambasadoři a placené příspěvky. 
R: U těch menších značek to asi vždycky není, ty většinou odebírají lidé, kteří řeknou svůj 
názor a nemají tak velkou potřebu to dělat pro peníze, protože z toho peníze ani nemají. 
Ale je pravda, že některé youtuberky, nebo ti, co spolupracují s většími značkami, tak je 
vidět, že ten jejich názor není úplně objektivní.  
T: Když tedy narazíš například na takovouto přírodní kosmetiku, zajímá tě spíš ten 
napsaný obsah, nebo se ti víc líbí například na Instagramu hezké fotky? Že se ti to líbí spíš 
vizuálně. 
R: Na Instagram se dívám primárně na fotky a určitě to musí mít i hezkou vizuální 
prezentaci. V reklamě asi nejde o to, co tam píšou, ale samozřejmě to první, na co se 
podívám je, jak to vypadá. Ale že bych si řekla „Tady ten šampón se mi líbí, ten si koupím,“ 
to zase úplně ne. Je to až druhá věc, na kterou se soustředím. Napoprvé mě zaujme, že je 
v něm ta a ta složka, pak se teprve podívám, co o tom někdo píše nebo na co je to dobré.  
T: I v souvislosti s tímhle – koukáš na Google, když jsi říkala, že si to ověřuješ i mimo 
Facebook, na hodnocení ve smyslu, jestli to lidem v jejich případě zafungovalo, nebo spíš 
na vlastnosti – nevoní to a podobně? 
R: Na to, jestli to funguje.  
T: Takže hledáš ten cíl, a ne přímo vlastnosti, jestli to hezky vypadá, pěkně voní, 
konzistence – to tě moc nezajímá?  
R: Tohle je mi asi jedno. Když je to olej, tak je jasné, že to je olejovitá konzistence.  
T: A když ti někdo osobně řekne, že si koupil nějaký produkt, že je skvělý a výborně mu 
zabral, třeba na vlasy, když zůstaneme u šampónu – dáš spíš na to, že ti to doporučí 
kamarád, že s tím má dobrou zkušenost, nebo si to pak taky ještě přeci jen ověříš? 
R: Párkrát se mi stalo, že jsem na kamaráda dala, a pak to nezabíralo, protože většinou 
máme úplně jiné požadavky, anebo se na to ještě podívám. Třeba, když je to krém, tak jestli 
to zabírá všem lidem s mastnou pletí nebo i se suchou a tak.  
T: Vyhledáváš si ty přípravky i přímo, třeba zadáš www –přípravek – cz, že se přímo 
koukneš na stránku toho přípravku a podíváš se, co tam o něm píšou oficiálně? 
R: Ano, na oficiální popisy se taky dívám.  
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T: Dobře, teď bych se chtěla zaměřit na představu nějakého konkrétního přípravku nebo 
obsahu, protože předpokladem v mém rozboru je, že lidé v dnešní době vítají sociální 
média právě také jako zdroj informací, že to není jen zábava nebo jenom povídání si. Dá 
se tam nahromadit velké množství obsahů, jak už těch, které tvoří ta značka sama, tak i 
ti uživatelé – to, co třeba hledáš ty – jak se jim to líbilo, nelíbilo a tak.  
Mně by teď tedy zajímalo, už v souvislosti s akné – protože existují určité věkové 
odlišnosti, které asi i ty pozoruješ sama na sobě – kdyby existoval profil určité značky, 
která by tam byla popisovaná, jestli by pro tebe bylo přínosnější, kdyby se ten profil 
jmenoval jako ta značka nebo by to bylo to téma. Pokud bud mluvit konkrétně, tak jestli 
by se profil na Facebooku měl jmenovat třeba Skinoren CZ nebo třeba Akné v dospělosti 
nebo Akné u dospělých žen nebo Jsem dospělá a mám akné? Co by tě k tomu přitáhlo víc? 
R: Asi spíš to téma, protože bych od toho očekávala jiné věci. Protože když se to odvíjí od 
toho tématu, tak to neznamená, že tam bude jenom jedna značka. Čekala bych, že tam 
bude těch značek víc, víc těch pohledů na věc a víc možností řešení, kdežto když je to jenom 
jedna značka, tak tam bude vlastně pořád to samé. Když to budou pořád jenom produkty 
jedné značky. A vlastně budeš muset vedle toho ještě vyhledávat ten svůj problém.  
T: Dalo by se to tedy interpretovat tak, že ty si sice najdeš Skinoren, ale nebudeš vědět, 
jestli se tam bude mluvit zrovna o tom, co ty hledáš ve svém věku a se svými potížemi? 
R: Ano. 
T: Dejme tomu, že profil se bude jmenovat Akné v dospělosti – chtěla bys vidět něco, co 
by tě tam vtáhlo, třeba ve smyslu „Nejste v tom sama,“ „Není to nic výjimečného,“ „Může 
to trápit mnoho žen v tomto věku z různých důvodů“? Zajímalo by tě spíš to, čím je to 
způsobeno, jak se to dá ovlivnit třeba stravou, životosprávou...?  
R: Určitě.  
T: Anebo bys chtěla vyloženě vidět přípravky jako takové? 
R: Spíš, čím je to způsobené a jak se to dá ovlivnit, protože vím, že to není jenom 
kosmetikou.  
T: A vnímáš například – teď je to spíš pro moje rozlišení – fakt, že komunikace léků je 
trošku jiná než v případě třeba kosmetiky? Je pro tebe důležité vědět, že to je lék – teď 
ten konkrétní tedy? 
R: Určitě je to lepší.  
T: Působí na tebe věrohodněji fakt, že je na stránce přípravků zmíněno víc než jen ten 
jeden? Na profilu by se objevovaly příspěvky mluvící o příčinách akné a jak lze akné 
ovlivnit a sem tam by se ukázal příspěvek „Skinoren…“ 
R: Ve smyslu, že jeden lék funguje na všechno? To právě nepůsobí moc věrohodně – to 
„Kupte si lék, který vyřeší všechny vaše neduhy.“. Ale zase třeba nemám ráda, když ta 
značka má deset přípravků, které si musím koupit, aby to ten problém vyřešilo.  
T: A zkoušíš si hledat třeba i nějaká porovnávání takových přípravků, zajímá tě to, jestli ti 
někdo předestře, že určitý přípravek mu připadá účinnější – když to budeme brát jako 
komunitu, která ten daný problém řeší?  
R: To ano.  
T: A jak by na tebe působilo, kdyby ten profil byl postaven na daném tématu, jak jsi říkala 
a ten prostor by byl otevřený, lidé by se mohli svěřovat a vyměňovat si zkušenosti? Myslíš 
si, že to je téma, které ženy řeší otevřeně mezi sebou, například v otevřené diskuzi, kam 
se každý může přihlásit? Nebo je spíš lepší, aby se o tom bavily mezi sebou soukromě? 
Myslíš, že by vítaly, kdyby ta diskuze byla přímo iniciovaná nějakou otázkou?  



 

 

77 

R: Myslím si, že to může být dobré, že tam pak lidé můžou psát, jak to řešili oni, co jim 
zabralo, co jim nezabralo. Pak si na základě toho může člověk něco vyzkoušet.  
T: Dobře. Myslíš si tedy, že lidi víc vtáhne to téma, že se raději budou bavit o něm, než o 
konkrétní značce?  
R: Asi ano. 
T: Jak bys vnímala, kdyby do té diskuze napsal majitel toho profilu, například Akné 
v dospělosti „Nyní chceme zareagovat na Váš příspěvek diskuzi.“? Preferuješ, když člověk 
nebo organizace, která profil provozuje, do těch diskuzí zasahuje, odpovídá, když 
reaguje? Protože je vlastně podstata toho sociálního média… 
R: Záleží také na tom, jak reaguje. Kdyby například Skinoren CZ napsal „Vidím, že máte tyhle 
problémy a máme tady přesně produkt pro Vás, který Vám určitě pomůže,“ tak to by 
působilo divně. Ale jinak asi proč ne. Někdy třeba ten profil reaguje způsobem, že děkuje a 
podobně, což asi vypadá lépe, než když neříká nic. 
T: Jak by podle tebe ten provozovatel profilu měl komunikovat, aby to lidi zajímalo, bavilo 
a bylo zároveň i přínosem z pohledu té problematiky? Měl by tam často vkládat témata, 
měl by se na něco ptát, nebo spíš uvést téma? 
R: Tak buď uvést nebo tam dát nějakou otázku. Ale aby to zase nebylo moc často.  
T: Je třeba podle tebe i dobré – umím si představit, že na Facebooku nikdo nebude chtít 
číst nějaký rozsáhlý článek – když na profilu bude uvedeno téma a doplněno „Více na 
produktových stránkách www.skinoren.cz“? Myslíš si, že by takoví propojení fungovalo, 
nebo už by ti vadilo, že se musíš prokliknout někam dál?  
R: To mi nevadí. Dělají to i některé internetové obchody, mají třeba blog a na článek se taky 
člověk musí proklikat. Když mě to zajímá, tak si to otevřu a podívám se na to. Co mě 
nezajímá, to neotvírám. Myslím, že kdyby byl dlouhý článek už přímo na Facebooku, tak si 
to tolik lidí nepřečte, protože tam koukají třeba při jízdě na eskalátoru. Já někdy dělám to, 
že si to uložím, když se chci podívat třeba na nějaké video nebo si přečíst článek. Když na to 
mám čas, tak si to otevřu a ne, že si to musím otevřít zrovna ve chvíli, kdy jsem na 
Facebooku.  
T: U profilů propagujících kosmetiku se docela často objevují různé soutěže, kde můžeš 
vyhrát přípravky zadarmo – v případě léků to nejde. Myslíš si, že by to byl problém? Že 
by ten profil byl spíš informativního charakteru a v uvozovkách zábavného, například 
v podobě fotek, ale ne třeba testimonialů a podobně. 
R: Já se soutěží nikdy neúčastním, takže mně by to nevadilo.  
T: Myslíš, že vůbec v té věkové kategorii, která tenhle problém má, dává vůbec smysl 
něco takového dělat? Že by to dospělé ženy s akné uvítaly, ocenily, že je pro ně na 
Facebooku něco takového?  
R: Já si myslím, že proč ne. Třeba by je to konečně napadlo nějak řešit. 
T: Mladší generace to vidí v časopisech a můžou to rozebírat na mnoha místech. Myslíš, 
že v dospělosti se ten problém překlene do nějaké jiné roviny? Samozřejmě těch žen je 
v populace méně než v případě adolescentů, kde 90 % z nich akné trpí.  
R: To určitě.  
T: Uměla by sis představit, že by se na Facebooku k tomu tématu vyjadřoval nějaký 
odborník, třeba kosmetička?  
R: Ano, proč ne. Hlavně v dospělosti už nefunguje ten faktor, že „jednou to zmizí“, už to 
není jako v pubertě, kdy si každý řekne „V osmnácti už to mít nebudu.“. Pak si možná řekne 
„Po porodu už to mít nebudu.“. V dospělosti se to právě snaží řešit možná víc než v pubertě.  

http://www.skinoren.cz/
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T: Myslíš, že v dnešní době je těch informací dost? 
R: Já si myslím, že hlavně není dost informací o tom, proč to vlastně člověk má. Což v dnešní 
době nikoho asi nezajímá, proč se co kde vzalo, stejně jako u jiných nemocí. Právě v případě 
jako je akné, lupénka nebo vypadávání vlasů se nikdo moc nezabývá tím, proč ten problém 
má, ale spíš, čím ho zamaskovat, aby se to už neobjevilo. Třeba když někomu padají vlasy, 
tak mu všichni doporučují šampóny místo toho, aby se zabývali tím, jak se stravuje nebo 
jaký má životní styl a podobně. A podle mě u akné je to stejné. Všichni se snaží doporučit 
olejíčky a masti, a přitom je důležitější se zaměřit na složení kosmetiky, kterou daná osoba 
používá, co jí, jestli dost pije, spí a podobně. Není to moc propojené se zdravím. 
T: Takže to můžu chápat tak, že se to spíš tváří jako kosmetická záležitost? 
R: Ano. Neřeší se prostě příčina, ale to, jak to zamaskovat. Rychle.  
T: Z pohledu reklamy na léky by mohlo být problematické na Facebooku uvádět 
informace o jiných přípravcích nebo třeba rozhovor s dermatologem a podobně. 
Z pohledu uživatele bys jako přijatelnější viděla spíš, kdyby ten profil působil víc lidsky 
nebo raději odborně? Kdyby byly uvedené informace podložené reálnými zdroji, nebo šlo 
spíš třeba o zajímavosti pro skutečně širokou veřejnost? Samozřejmě oboje by bylo 
doplněno atraktivní vizuální stránkou.  
R: Kolikrát je lepší, když se na nějaké věci shodne více lidí, než že to třeba doporučí 
dermatolog. 
T: Čili absence toho odborníka by ti tam úplně nevadila, pokud by se uvedené informace 
zakládaly na nějakých odborných podkladech? 
R: Myslím, že ne.  
T: Měla bys tedy i tendenci se tam podívat, kdyby takový profil existoval? 
R: Ono to tomu dodává i na autentičnosti, když je tam vidět i hlas odborníka. Ale nikdy není 
jasné, do jaké míry říká svůj názor anebo to, o co byl požádán obzvlášť, když je to nějaká 
konkrétní značka.  
T: Dobře, já si myslím, že takhle už to bude stačit. Takže kdybych to shrnula, tak jak jsme 
to projely, tak se dá říct, že vidíš Facebook i jako zdroj informací, ne jenom jako zábavu, 
povídání a fotky; dá se říct, že máš zájem se podívat na tematické i produktové stránky, 
zajímá tě hodnocení ostatních spotřebitelů, jaké mají zkušenosti, nějaké tipy. A v případě 
reklamního sdělení tě zajímá i vizuální stránka, která tě zaujme, navede. A v otázce 
Skinorenu se dá říct, že by tě zajímala spíše stránka zaměřená na problematiku akné. Tak 
moc děkuji za čas a ochotu k rozhovoru. 
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Hloubkový rozhovor č. 2 (18. 4. 2018) 
Respondentka:  Natália 
Věk:    29 let 
Bydliště:   Praha 
Povolání:   Medical Advisor  
 
T: Nyní začínáme druhý hloubkový rozhovor pro mou bakalářskou práci. Tato úvodní část 
slouží k tomu, abych ti vysvětlila, o čem ta práce je, proč jsem tě vybrala a o čem se 
budeme bavit. Informovaný souhlas už jsi mi podepsala, moc ti za to děkuji a dnes je 18. 
dubna. Tahle práce se týká médií, protože studuji média, zároveň se zaměřuje na 
problematiku farmaceutického průmyslu, konkrétně reklamy na Facebooku. V průběhu 
toho rozhovoru se projdeme postupně pět samostatných částí, které jsou oddělené, ale 
navzájem spolu souvisejí. Dostaneme se od popisu tvého chování na sociálních médiích 
– co tam děláš, proč ses tam vůbec přihlásila, jestli tam i něco vyhledáváš a proč, jak na 
tebe působí reklama, která je na tomto typu médií přítomná, a pak bychom se podívaly 
na tvoje představy o profilu určitého přípravku. Takže jestli jsi připravená…  
R: Jsem. 
T: Výborně. Ještě bych ráda předestřela, že když se budeme bavit o reklamě na sociálních 
médiích, tak to není třeba banner nebo pop-up. 
R: Ty, které nás vyrušují, že? 
T: Přesně tak. Je to právě reklama v podobě profilu, buď nějakého přípravku, nebo má 
nějaké téma. Nebo je to nějaká značka.  
R: Dejme tomu, nějaká značka má svůj profil na Instagramu a tam postuje věci? 
T: Přesně tak. A ještě doplním pro účely toho úvodu důvody, proč jsem si tě vybrala – 
spadáš do té cílové skupiny, kterou jsem si stanovila: jsi na Facebooku i na ostatních 
sociálních médiích aktivní, jsi dospělá žena a přiznala jsi, že sem tam máš ještě drobný 
problém s akné. Nebudeme se vůbec bavit o tvém zdravotním stavu, o tvojí dosavadní 
léčbě, vůbec se to netýká nemoci, zaměřujeme se na ta média.  
Já o tobě vím, že se v sociálních médiích docela orientuješ, že se tam docela dost 
pohybuješ – mě by zajímalo, kdy a proč ses tam vůbec ocitla. Kdy tě napadlo „Půjdu na 
Facebook.“? 
R: Ovlivnilo mě okolí.  
T: A to jakým způsobem?  
R: Takovým, že kamarádi začali vyprávět o tom, že je Facebook, tak jsi zvědavá, začneš si 
hledat, co to vlastně je. Otevřeš si Facebook, vytvoříš si profil, podíváš se, jak to funguje. 
Potom přibyde další sociální médium, odkazy „Více obrázků najdete na Instagramu“ dejme 
tomu, stáhneš si appku, podíváš se, co to je, jestli tě to zaujme nebo nezaujme, zaregistruješ 
se, zjistíš, jestli tě to nějak naplňuje anebo ne. Jednoduché. 
T: Dokázala by sis vzpomenout, kdy ses přihlásila na ten Facebook? Jak je to třeba 
dlouho? 
R: Deset let minimálně.  
T: A ta první činnost, kterou jsi tam dělala, bylo co? Byli to ti kamarádi, jak jsi říkala, kteří 
tě tam vtáhli a co jste tam dělali?  
R: Přidáváš si tam své známé, potom – bylo to v období, kdy jsem přecházela ze střední 
školy na vysokou – takže si tam přidáš spolužáky ze střední, pokračuješ dál, vaše životy se 
rozdělí, takže takhle zůstaneš v kontaktu.   
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T: Takže to byla ta klasická komunikační platforma s lidmi, se kterými se vídáš, nebo už 
nejste v kontaktu.  
R: Ano, přesně. 
T: Ty jsi říkala, že jsi i na jiných sociálních médiích… 
R: Ano. Na Instagramu a YouTube.  
T: A tam třeba děláš co? 
R: Na Instagramu se dívám na fotky a nejen známých, ale i právě i těchto různých značek a 
míst a vlastně všeho, co mě baví, záliby.  
T: Takže to bereš spíš jako takovou studnici zajímavostí, kde máš nějaké zájmy a tady si 
vyhledáváš ta témata, který jsou spíš vizuální? 
R: Ano anebo kapely nebo herce, které máš ráda, influencery, kteří mě něčím zaujali. Jsou 
různé oblasti.  
T: A myslíš si, že když už je to deset a více let, co ses zaregistrovala na Facebook, nebo co 
sis vytvořila profil za tím účelem, abys byla v kontaktu se stávajícími nebo budoucími 
přáteli, že se něco změnilo za tu dobu? Změnila se pro tebe ta role Facebooku?  
R: Určitě. Časem jsem se přidala do jiných skupin, které byly nejen o těch lidech, ale právě 
i o těch firmách, které působí, mají svoje profily na Facebooku. Ať už kvůli letenkám, nebo 
nějaké kosmetické značky tam mám, takže sleduješ novinky, akce, co mají nové a tak. Takže 
i z té reklamní stránky se určitě nechám ovlivnit.  
T: Necháš se tedy ovlivnit.  
R: Ano!  
T: A vnímáš to spíš pozitivně nebo negativně, že se tam objevují tyhle informace? 
R: Negativně vnímám některé sponzorované příspěvky, protože na Facebooku taky občas 
vyskočí věci na základě toho, jaké stránky lajkuješ, tak ti to ušijí na míru, a potom ti to 
vyskakuje každou chvíli. Ty je naštěstí můžeš skrýt, ale to, že představují svoje nové 
produkty nebo vlastnosti svých produkt, tak já se ráda nechám poučit. Je to pro mě i zdroj 
nových informací.  
T: Takže se dá říct, že i ta původní funkce povídání si a kontaktu se rozrostla i v ten 
informační zdroj. Já si osobně myslím, že úplně původně to vůbec jako zdroj informací 
nesloužilo.  
R: Určitě, až časem se to rozvinulo do této podoby.  
T: Dále tedy zůstaneme u Facebooku, protože ten je pro tuto práci stěžejní, ale můžeme 
to občas prolnout třeba s Instagramem. Ty jsi říkala, že sleduješ i některé značky – jak 
k tobě taková stránka dojde, že se ti objeví někde? Je to na základě toho, že jsi něco 
lajkovala u svých přátel nebo někde jinde na internetu?   
R: Primárně jsou to stránky, které jsem si sama vyhledala. Dejme tomu, mám ráda 
Biodermu, najdu si ji, dám lajk a jsem tam a sleduju. Takže primárně takto, sekundárně 
možná tak, že někdo to olajkoval a mně to nějakým způsobem zaujalo. Třetím způsobem 
může být to, že nějaký influencer nebo někdo, koho sleduju, že mě to zaujalo na jeho profilu 
a sama jsem se tam překlikla.  
T: Osobně se považuješ za člověka, který influencery sleduje?  
R: Některé ano. 
T: A co pro tebe takový influencer znamená? Předpokládám, že je to zároveň ambasador 
nějaké z tvých oblíbených značek. Máš nějaký hlavní důvod, proč to sleduješ – kromě té 
značky – líbí se ti ta osobnost, jak komunikuje? 
R: Ano, je to něco, co máme společné. Například rád cestuje a postuje fotky ze svých cest a 
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jde třeba k vodě a dá fotku, že použil ten a ten krém, osvědčilo se mu to, můžete to 
vyzkoušet, nemusíte.   
T: Takže tam hraje roli i nějaké to doporučení? Bereš to jako doporučení, nebo hraje roli 
jen to, že máte něco společného? 
R: Možná, že když ho sleduju už delší dobu, a mám to nějak vysledované, že je v pohodě, 
mám nějaký takový vnitřní pocit, tak mi na jeho názoru může záležet, ale ještě si to 
nemusím okamžitě jít koupit.   
T: Bereš to racionálně.  
R: Beru to racionálně podle svého rozumu.  
T: Ale považuješ to za hlas, který pro tebe má určitou váhu, pokud toho člověka považuješ 
za relevantní zdroj. 
R: Ano.  
T: Dobře, děkuju. Koukáš třeba při sledování ambasadorů na testimonialy, kde mají 
například pět přípravků a on je na sobě vyzkoušel...? 
R: Poslechnu si to. Nebráním se tomu. Myslíš jako recenze, dejme tomu?  
T: Může to být recenze s tím, že je tam test nebo porovnání těch různých přípravků, které 
ten člověk bere za nějakou kategorii. V kosmetice je to například dost frekventované, 
myslím.  
R: Ano, jasně. Sem tam si to pustím, třeba k žehlení jako kulisu.   
T: Děkuju, tohle byla část, která mi pomohla si zmapovat, co na sociálních médiích děláš, 
proč tam jsi, co tě zajímá a teď bychom přešly přímo k reklamě, jak to vnímáš. Zase si 
ponecháme jako prostředí Facebook. 
Ty jsi říkala, že i sleduješ profily nějakých značek.   
R: Ano.  
T: Proč? 
R: Proč je sleduji? Asi kvůli představení těch produktů a taky kvůli novinkám.   
T: Takže si připadáš, že jsi v obraze. 
R: Přesně tak. Ale ráda se nechám taky poučit o nějakých přípravcích, které znám, že možná 
mají vlastnosti, o kterých nevím – složení a podobně.  
T: Když máš profil nějaké značky, když použijeme třeba Garnier, který je hodně aktivní na 
Facebooku, mají tam i ambasadora.  
R: Já nejsem moc fanoušek L’Oréalu, ale tak dejme tomu třeba Bioderma.  
T: Dobře, tak třeba Bioderma nebo nějaká podobně známá značka – teď tam bude třeba 
post „Novinka“ – zaujme tě to spíš tou vizuální stránkou, nebo tím, že tam budou 
informace o tom, v čem je to nové, jaké jsou tam vlastnosti? 
R: Na první pohled vizuální stránka musí oslovit. Grafika nebo pěkná fotka, to zpracování je 
pro mě taky důležité. Musí mě to upoutat. Grafikova žena… 
T: Nesmíme zapomenout zdůraznit, že respondentka má k této problematice velice 
blízko… Což je dobré, protože potom máš na to poměrně vyhraněný názor.  
R: Jsem přísná.  
T: Myslíš si tedy, že – když je pro tebe vizuální stránka tak důležitá – že i Facebook tohle 
dokáže naplnit úplně sám? Pokud by značka byla jenom na Facebooku, myslíš si, že tu 
vizuální atraktivitu dokáže naplnit jen tam, nebo na to koukáš spíš někde jinde?   
R: Facebook v dnešní době nestačí. To vidíš i u známých osobností, musí mít profil na 
Twitteru, Facebooku, Instagramu, ideálně YouTube, natáčet stories, natáčet všeho co 
nejvíc, protože lidi toho zajímá hodně.   
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T: Takže jestli to správně chápu, tak když je to nějaká firma nebo značka, tak ji nesleduješ 
jenom na tom jednom kanálu, máš ji prostě na všech. 
R: Je to pravda. Mám je na většině, není to tak, že bys ji měla jen na Facebooku, ale jsou to 
minimálně dvě a možná se s tím setkám ještě přes nějakou další stranu, takže i tři sociální 
média.  
T: To je dobrý poznatek. Když vidíš, že mají třeba ten nový produkt, postují to na 
Facebooku, postují to na Instagramu, a tebe zaujme ta vizuální stránka – na co se podíváš 
potom? Co tě zajímá jako další?  
R: Potom mě zajímají vlastnosti, nebo jak bych to sama mohla použít, anebo nemohla. Jestli 
se to týká i mě, jestli mě oslovili nebo neoslovili. A potom se to dál rozvíjí. Pak to vztáhnu 
na sebe, jestli bych to mohla použít…   
T: Stačí ti – když už tě osloví nějaký nový přípravek, nějaká novinka – sociální média, nebo 
si hledáš informace i někde jinde?  
R: Potom už jedině v situaci, kdy bych zvažovala, že si ten produkt půjdu koupit, tak na té 
stránce – dejme tomu, že bych si ho chtěla koupit online – tak ještě na té stránce bych si 
ho vygooglila, kde se dá zakoupit, tak tam si o tom ještě přečtu popisek, a to mi stačí.  
T: Takže hodnocení od ostatních lidí, kteří už to použili, mají s tím zkušenosti, je pro tebe 
důležité?  
R: Někdy do toho nakouknu, když si nejsem úplně jistá nebo ze zvědavosti. Podívám se, jaký 
názor na to mají ostatní, ale není to podmínka, není to tak vždy.   
T: Takže si můžeš uchovat vlastní názor, za kterým si jdeš?  
R: Obyčejně se stejně rozhodnu podle sebe. Až tak moc mě to neovlivní, to by muselo být 
opravdu hodně špatné hodnocení od hodně lidí.  
T: Takže by tě to spíš odradilo, převážilo by to negativní? 
R: Ale všímám si, že i zahraniční stránky – třeba Sephora – už mají i tu část s hodnocením, 
kde každý komentuje. 
T: Kdyby třeba některý z tvých přátel lajkuje nějaký přípravek, který by eventuálně spadal 
do toho, co by tě zajímalo… 
R: To je nejlepší reklama, když ti kamarád osobně poví „Já jsem to vyzkoušel, je to super,“ 
tak kolikrát lepší než nějaká reklama, protože to je na základě osobní zkušenosti tvojí blízké 
osoby.  
T: Poznáš – když se vrátíme k těm ambasadorům nebo influencerům – když to jejich 
hodnocení je autentické?  
R: Někteří jsou natolik dobří, že to nerozpoznám. Ale když najednou sleduješ těch lidí víc a 
ten produkt se u nich objeví v průběhu měsíce u všech tří, dejme tomu, tak je to podezřelé. 
A v tom okamžiku už to mínění trochu upadá. Myslím, že všeobecně to lidé nevnímají úplně 
pozitivně – tyto placené reklamy. Obzvlášť, když to ten dotyčný nepřizná, tu spolupráci, ale 
to už se, myslím, poučili. Už to i zveřejňují, s kým spolupracují.   
T: Ještě když jsme se bavily o tom, že se díváš i jinam, kromě sociálních médií, koukáš se 
třeba i přímo na produktové stránky? Nejenom na e-shop, ale zadáš si do Google i název 
přípravku a podíváš se na oficiální informace, které o tom produktu píšou?  
R: Podívám se, ale není to pravidlo. Dokonce bych řekla, že v menšině případů tomu tak je.   
T: Takže dáš spíš na to, že někdo jiný o tom mluví? Protože mě by zajímalo, jaký v tom 
vidíš rozdíl – když bude facebookový profil Krém XY a www.kremxy.cz a víc tě zaujme ten 
Facebook…   
R: Už kolikrát na tu oficiální stránku ani nejdu.  
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T: A je to proto, že už vůbec nevnímáš…   
R: Protože už jsem zjistila, co potřebuju a víc už není nutné.  
T: Když se tady bavíme o informacích, tak si myslíš, že ty stačí uvádět jen na tom 
Facebooku?  
R: Já si uvědomuju, že na Facebooku asi není všechno, co se týká těch informací, zahrnuto, 
ale když vystihnou tu podstatu, tak si myslím, že to stačí. Protože já jsem takový typ, který 
si o tom nepotřebuje číst dvě stránky. Stačí mi vypíchnout to hlavní a případně, kdyby mě 
ještě něco zajímalo, tak si to najdu sama.  
T: A už nepotřebuješ, aby ti to někdo podsouval tedy. 
R: Ano. 
T: Dobře. Když se teď budeme bavit o konkrétním přípravku – přímo tento případ je 
Skinoren – pokud bychom pro ten produkt chtěli vytvořit facebookový profil, z tvého 
pohledu, vzhledem k tomu, že sleduješ všechny možné kanály – je podle tebe nebo pro 
tebe lepší, aby se ten profil jmenoval přímo Skinoren jako značka, nebo kdyby hovořil o 
tom tématu, protože my se věnujeme akné u dospělých žen – přitáhl by tě tedy více název 
Skinoren nebo třeba Akné v dospělosti a podobně?  
R: Pocitově asi druhá varianta.   
T: Dokážeš přiblížit, proč? Když si to představíš… 
R: Je to spojené s tím, co člověka trápí nebo tedy tu danou ženu a že si k tomu může 
eventuálně najít ještě další informace – co se týká stravy nebo nějaké hygieny a podobně. 
A tam by našla informace jen o produktu.  
T: Jestli si to tedy můžu pro sebe přeložit – kdybys viděla Skinoren, tak bys očekávala 
opravdu produktové informace a třeba nějaké fotky toho produktu, kdežto kdyby tam 
bylo Akné v dospělosti, tak bys očekávala informace, které se toho problému týkají. 
R: Konkrétní, komplexnější.  
T: Umíš si představit, když už by ses na ten profil dostala – jsi spíš obecně typ, který si 
povídá a otevřeně komunikuje, nebo si spíš jenom čteš? 
R: Já si jen čtu, velice zřídka diskutuju.  
T: Bylo by pro tebe osobně tedy přijatelnější, kdyby tam vždycky bylo uvedeno nějaké 
téma – zrovna třeba ta strava, životní styl, vliv kosmetiky... 
R: Něco krátkého, ne úplně dlouhý článek na dvě A4, ale pár vět, které přečteš za pár minut. 
A k tomu nějaká ilustrace.  
T: Byly by to tedy informace, které jsou spíše lifestylového charakteru, nebo by tě 
zajímalo i něco trošku odbornějšího, jako jaké jsou faktory, které způsobují to, že některé 
ženy trpí akné i v dospělosti?  
R: Myslím si, že pro lidi je bližší nějaký lifestyle, aby to bylo napsané lidskou, bližší řečí.  
T: Takže těch informací je podle tebe všude dostatek? Kdybychom sledovaly ženu, která 
se na ten profil dostane a uvidí tam tento typ informací, myslíš, že tam zůstane? 
R: Neříkám, že úplně všechno by bylo takovým lifestylovým stylem, ale většina a může to 
být protkané odbornějšími záležitostmi.  
T: Protože vím, že se orientuješ i v problematice lékové reklamy, tak jsi si vědoma toho, 
že velice komplikovaně by se nám například dařilo na takový facebookový profil dávat i 
jiné přípravky. Takže myslíš, že by nevadilo, kdyby se tam ten přípravek objevoval jenom 
jeden? 
R: Proč ne. Ideální to samozřejmě není, ale nedá se vytvořit platforma – tedy dala by se, 
nějaká nezávislá – ale z legislativního pohledu bohužel ne. Kde by byly i ostatní produkty 
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vyjmenované konkrétně.  
T: Když se podíváme na facebookové profily nějakých kosmetických přípravků – ony, 
kromě toho, že mohou být velmi zaměřené na lifestyle a ty vizuální příspěvky, tak taky 
docela přitahují pozornost třeba různými soutěžemi jako „Postujte fotku a vyhrajte 
zdarma…“ a podobně. V našem případě by to nebylo možné z důvodu nedovoleného 
vzorkování. Myslíš si, že tohle by mohlo někoho odrazovat?  
R: Já osobně soutěže nemám ráda, nezapojuji se do nich. Takže mně by to vůbec nevadilo, 
pro mě je to spíš dokonce až obtěžující. Za mě bez problému.  
T: Když si teď porovnáš představu našeho facebookového profilu například s Biodermou, 
působí na tebe pozitivně fakt, že je tam uvedeno, že se jedná o lék?  
R: Na mě to působí pozitivněji, protože vím, že lék splňuje určité legislativní normy, které 
například nějaký doplněk splňovat nemusí. Takže za mě palec nahoru. 
T: Další věc je, že je celkem problematické využívat hlas nějakého odborníka. Když třeba 
koukáš na profily té kosmetiky – vyjadřují se tam nějací oborníci, ať už je to třeba 
kosmetička, nebo i dermatolog? Myslíš si, že to nějak zvyšuje důvěryhodnost toho 
profilu? 
R: Myslím, že ano.  
T: Teď na bázi představy – když by to byl lékař, tak nesmí doporučovat žádný lék – kdyby 
tam případně byla třeba kosmetička, která by hovořila o akné obecně, přišlo by ti to jako 
dostatečné? Nebo bys uvítala, aby ten člověk řekl i něco k tomu přípravku, který s tím 
souvisí? 
R: V ideálním případě, kdyby k tomu přípravku mohl ještě něco povědět konkrétněji, ale 
záleží na možnostech.  
T: Hrálo by pro tebe roli, kdyby se tam každý týden objevovalo téma, které by se řešilo 
s určitým typem odborníka a on by to vždycky nakonec uzavřel „Skinoren je pro Vás 
vhodným protože…“?  
R: Mně to tam nechybí. Já už si to nějak odvodím z kontextu.  
T: Působí na tebe dobře, když s tebou ten profil interaguje? 
R: V jakém smyslu? 
T: Například čteš diskuze a vidíš, že dejme tomu Bioderma do dané konverzace zasahuje? 
R: Záleží na situaci, ale svým způsobem mi to nevadí. Mohou nastat situace, kdy by to na 
mě působilo pozitivně.  
T: Ty jsi říkala, že když se koukáš na nějaké značky na Facebooku, na dalších sociálních 
médiích, tak už nemáš důvod se dívat na produktové stránky a že by pro tebe bylo 
zároveň přijatelné, kdyby ty příspěvky na Facebooku, byť jsou informativního charakteru, 
byly poměrně krátké. Kdyby se tam objevila krátká zpráva s dovětkem „Více naleznete 
na www.skinoren.cz“ – podívala by ses tam? 
R: Neříkám, že nikdy, ale ve většině případů asi ne.  
T: Když se podíváme na ženy, které jsou ve stejné cílové skupině jako ty, připadá ti 
Facebook vůbec jako prostředí, kde by byly ochotné se o tom problému otevřeně bavit? 
Nebo si myslíš, že to je téma, které je příliš soukromé? 
R: To jsem přesně chtěla říct už na začátku, že kdyby taková skupina existovala, tak mnoho 
žen by odradilo dát tomu vůbec lajk, protože by to mohlo vyskočit lidem z jejich okolí, třeba 
kdyby tam také něco komentovaly. Že to je takové trochu intimní téma, které možná 
nechtějí rozebírat s širší veřejností na Facebooku. Tak si myslím, že možná jiné platformy 
než Facebook jsou na tohle lepší – například se dostáváme k tomu Instagramu, tam si 
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myslím, že to je takové otevřenější k diskuzi nebo na nějaké přispívání, komentování fotek…  
T: Myslíš si, že by se ty ženy raději vyjadřovaly k nějaké fotce, než aby se bavily mezi 
sebou? 
R: Záleží na typu ženy samozřejmě, ale beru to tak ze svého pohledu, případně vím, že velké 
diskuze bývají na YouTube pod videy. Tam se kolikrát rozpoutají bouřlivé diskuze.  
T: Dobře, to je dost zajímavý postřeh. Do určité míry to může být stigmatizující, pro 
některé lidi tedy je to podle tebe téma, o kterém by nechtěl, aby jeho okolí vědělo, že 
sleduje?  
R: Ano. 
T: Spíš tedy doporučuješ úplně jiné médium než to přejmenovat? 
R: Ne, spíš najít nějaký kompromis v tom názvu. Momentálně mě nenapadá nic 
konkrétního, ale aby to nebylo třeba právě Akné v dospělosti, to máš přímo na talíři podle 
mě. 
T: Je možné, že to je název vhodnější spíš pro mladší cílovou skupinu. Myslíš si tedy, že i 
ta téma jsou pro dospělé ženy s akné jiná než v případě těch mladších? 
R: Myslím, že ano. U mladého člověka se víceméně s tím počítá, že to je normální, že má 
akné. Ale žena třeba po třicítce už začíná přemýšlet „Proboha, čím to je, čekala jsem, že 
akné zmizí, až přijdou vrásky a ne, že to budu mít oboje najednou.“. Takže ten výchozí stav 
je trochu jiný. 
T: Myslíš, že tam nějaký efekt může mít i to, že některé stydlivější ženy by takový profil 
využívaly právě jako zdroj informací, aniž by ho hned začaly sledovat?  
R: Ano, určitě. Nemusíš vysloveně hned lajkovat.  
T: Myslím, že tímto tedy máme náš rozhovor za sebou a kdybych měla shrnout hlavní 
body, tak jsi hodně aktivní na sociálních médiích všech typů, kromě komunikace je bereš 
i jako zdroj informací, co tě zajímá a co tě baví, sleduješ i nějaké influencery, myslíš si, že 
reklamu poznáš a kromě té, co na tebe někde útočí, ji nevnímáš úplně negativně, byla bys 
zastáncem toho, aby náš facebookový profil byl spíš tematický než produktový a zároveň 
bys měla obavy, že někdo by vůči němu mohl být obezřetný z toho důvodu, že by byl 
nějakým způsobem označen pro své okolí. 
R: Ano. 
T: Tak já ti moc děkuji, a to je všechno. 
R: Není zač.  
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Hloubkový rozhovor č. 3 (20. 4. 2018) 
Respondentka:  Zdenka 
Věk:    40 let 
Bydliště:   Kladno 
Povolání:   Zdravotní sestra v zubařské ordinaci, t.č. studentka ČZU 
 
T: Toto je třetí hloubkový rozhovor na téma využití sociálních médií ve farmacii, ten 
rozhovor má zhruba pět částí, ta první je úvodní, čeho se to vlastně týká, o čem rozhovor 
bude, jak bude vypadat, v těch dalších částech se budeme dostávat k tomu, jakým 
způsobem ty funguješ na sociálních médiích, proč tam jsi, jestli je to pro tebe zábava nebo 
něco jiného a závěrem bychom se dostaly k tomu, jestli bys měla nějakou představu, jak 
by mohl vypadat facebookový profil, který by se týkal určité problematiky. V rámci úvodu 
bych tě ještě chtěla obeznámit s tím, proč jsi byla vybrána – bylo to proto, že jsi přítomna 
na sociálních médiích, protože spadáš do určité věkové kategorie, jsi žena a jak ses svěřila, 
tak akné v dospělosti je něco, s čím máš přímou zkušenost. Nebudeme se vůbec bavit o 
tvém zdravotním stavu, příznacích, léčbě, toho se to netýká, týká se to vyloženě médií. 
Budeme se hodně věnovat reklamě, protože na reklamu je tato práce zaměřená. Pokud 
se budeme o reklamě bavit, není to reklama typu banner nebo na Facebooku, kde na tebe 
vyskočí zájezdy. Pro naše účely bude reklamou přímo facebookový profil, který je celý 
připravený nějakou firmou a má propagační charakter.  
Úplně na začátku bych si ráda udělala obrázek o tom, proč jsi na Facebooku, co tě tam 
vedlo, kdy ses tam zaregistrovala. 
R: Na Facebook jsem se zaregistrovala jako nezbytnou nutnost ke studiu, abych mohla 
komunikovat s lidmi ve stejné situaci – spolužáci, výměna informací, rychlost. 
T: Pamatuješ si, kdy to bylo? 
R: Dva až tři roky zpátky. 
T: Což je poměrně výjimečná záležitost, protože většina lidí je na Facebooku daleko delší 
dobu. Proto ve tvém případě bude ten rozhovor zajímavý, protože tvoje vnímání 
Facebooku bude pravděpodobně jiné, vzhledem k tomu, že jsi do něj vstoupila poměrně 
nedávno. Teď tedy můžeme říct, že je to pro tebe… 
R: Komunikační kanál. 
T: Komunikační kanál, výměna informací s lidmi, kteří spadají do stejné skupiny. Je tam 
ještě něco, co na tom Facebooku děláš, je to pro tebe vyloženě jen ta školní věc, nebo se 
tam díváš i na něco jiného?  
R: Mám tam přidaný jeden kanál, stránky, které sleduju, to se přiznávám, protože mě to 
zaujalo. 
T: A co to je, jestli se můžu zeptat?  
R: Jsou to recepty, vaření. Zkrácená videa toho, jak něco uvařit, aby to dobře vypadalo a 
možná asi i chutnalo. Jsou to nápady, nové podněty. 
T: A tenhle profil sis našla sama, nebo jsi ho někde viděla? 
R: Viděla jsem ho u kamarádky na Facebooku, tak jsem jí poprosila, aby mi ho přidala do 
mého Facebooku.  
T: Pozoruješ v průběhu té doby, co jsi na Facebooku, nějakou změnu v jeho obsahu a 
způsobu, jak ho používáš?  
R: Změnu tam moc nevidím, protože tam hledám pouze to nezbytné, co potřebuju, je to 
opravdu jen urychlená komunikace, že můžeme komunikovat i ve skupině. Naše skupina je 



 

 

87 

tajná, takže si tam vyměňujeme informace, a jinak to používám jen ke školním záležitostem. 
Ale tím, že to studium je intenzivní, tak tam jsem dost často.   
T: Jasně, ale nemáš tendenci – jestli to správně chápu – tam sledovat další lidi, jejich 
aktivity...  
R: Vůbec. Občas mi tam přistanou nějaké podněty k přátelství, ale já mám na Facebooku 
asi 7 lidí, to je ta moje nejbližší skupina. A vzhledem k tomu, že to mi stačí k tomu, co 
potřebuju, tak ani nemám prozkoumané… Vlastně já s tím Facebookem ani neumím 
pracovat, protože to pro mě není důležité, já to nepotřebuju, nevyhledávám, to, že někdo 
něco napíše na plochu, to taky nijak moc nevyužívám. Přečtu si to, to je pravda, ale 
nevstupuju do toho aktivně. Spíš se na to pak zeptám – vezmu si tu informaci, a pak se třeba 
zeptám osobně, když se vidíme ve škole.  
T: Ty na té zdi nemusíš vidět jen aktivitu svých přátel, ale taky články, reklamy a podobně. 
Díváš se i na tyhle příspěvky? 
R: Ano, třeba když jsou tam akce. Ty se tam právě hodně dávají, akce se zaměřením na náš 
obor, nějaké výstavy, tak samozřejmě si přečtu, kde se co děje. Ale není to tak, že bych ty 
informace vyhledávala přímo na tom Facebooku. Vidím tu informaci na Facebooku, ale 
dohledám si ji jinak. Je to jen takové první cinknutí, vjem a když mě to zaujme, tak si o tom 
hledám něco dalšího, ale ne prostřednictvím Facebooku.  
T: Mohla bys za sebe říct, že Facebook pro tebe je zdrojem informací? 
R: Ano, hledám tam to, co potřebuju od svých spolužáků, je to ta skupina.  
T: A mimo tuhle izolovanou skupinu? 
R: Ne, tak to ho nějak aktivně nevyužívám, spíš to hledám na tom internetu a je to i z toho 
důvodu, abych měla víc zdrojů. Já potřebuju mít víc zdrojů, abych si mohla udělat nějaký 
ucelený obrázek. Aby to nebylo jenom to jedno podání té problematiky.   
T: S tímhle i docela souvisí tematika toho, že na Facebooku, ale nejen tam – se vyskytují 
různá hodnocení, například produktů, třeba kosmetiky. Lidé přispívají ve smyslu „To se 
nám líbí, nelíbí, vyhovuje mi to, nevyhovuje a proč.“. Dáváš tomu za sebe nějakou 
důležitost? 
R: Pokud třeba ta informace zazní, a je pro mě z oblasti, která mě zajímá, tak si to 
zapamatuju, nebo mě to zaujme, odpíchnu se od toho a hledám to dál. Další věc – já 
považuju osobní doporučení za – i když to tak být nemusí – nejdůvěryhodnější cestu, formu 
reklamy. Je to pro mě důležité, takže tomu přikládám samozřejmě úplně jinou váhu než 
nějakému informačnímu letáku.  
T: Pokud mluvíš o doporučení, musí to být někdo, koho znáš?  
R: Protože dneska v tom virtuálním světě se dá dělat opravdu všechno, každý si může měnit 
svoji identitu nebo je to prostě virtuálno, tak samozřejmě je pro mě stěžejní, že je to někdo, 
koho znám. Je to o té důvěře.   
T: To osobní doporučení může někdo vnímat i jako doporučení od někoho, koho přímo 
nezná, ale s tím člověkem ho něco spojuje…   
R: Rozumím, může to být někdo ve stejné věkové kategorii, stejné cílové skupině. To ano, 
ale stejně si tam nechávám trošku větší rezervu. Ale samozřejmě, že se nad tím zamyslím, 
protože když už nic jiného, může mi to dát i další pohled na věc.  
T: Jak se díváš na otázku osobního doporučování prostřednictvím influencerů, 
ambasadorů? Jde tedy o osobnosti, které působí na YouTube, kde mají kanál, kde je 
můžeš pozorovat při různých aktivitách a mimo jiné mluví o různých výrobcích, které 
hodnotí a podobně.  



 

 

88 

R: Tomuhle úplně nedůvěřuju, protože se s těmi lidmi neztotožňuju, takže to jejich 
doporučení pro mě nic moc neznamená. Je to pro ně zdroj výdělku, takže to pro mě není 
důvěryhodné.   
T: Dobře. Když jsi zmiňovala, že hodně využíváš sekundární zdroje, což je pro vědce 
přirozená aktivita – vyhledáváš třeba i stránky, kde se ta hodnocení a priori vyskytují? 
R: Ano, leta letoucí mám předplacený dTest, to je pro mě relevantní zdroj. Ale ani ten 
neberu jako stoprocentní, protože pokud se jedná o senzorické hodnocení, tak to je hrozně 
individuální, ale nějaké ty technické parametry jsou pro mě důležité. Výsledky těchto testů 
docela ovlivňují moje rozhodování jako spotřebitele.  
T: Já myslím, že ta první část, kdy jsem se chtěla trošku zorientovat v tom, jak se 
pohybuješ i v rámci těch sociálních médií a dál, je za námi.  
Myslíš si, že rozpoznáš – když ti na tvojí zdi přistanou nějaké příspěvky, tipy – že to je 
reklama nebo ne? 
R: Myslím si, že ano. Nebo je pravda, že moc nerozumím tomu, když se pohybuju 
v uzavřeném okruhu lidí, a přistane mi tam něco, co neodpovídá našim společným zájmům 
– tak to považuju za reklamu.  
T: Možné to je? A stalo se ti někdy, že i když ti to přišlo docela cizí, že ses na to podívala?  
R: Asi se mi to stalo, vůbec to nevylučuju, jen už si nepamatuju, co to bylo. Můžu mít nějaké 
obodobí, třeba mě zajímá oblečení, tak se podívám na oblečení. Je možné, že mě něco 
zaujalo…  
T: Bavily jsme se o těch hodnoceních – když vidíš nějakou diskuzi třeba o oblečení, 
značkách, novinkách – spíš si tu diskuzi čteš, nebo do ní i přispíváš? 
R: To já i přispívám.    
T: Co si z těch diskuzí bereš, co to pro tebe znamená?  
R: Je to pro mě hodně důležité, já si čtu i diskuze pod novinovými články, protože já mám 
vytvořený nějaký názor a je pro mě důležité získat i jiný pohled. A ten jiný pohled mě může 
dovést i ke změně mého názoru, když je dostatečně podložený. Nutí mě to přemýšlet, ale 
je to hodně o pohledu těch ostatních. Abych si nejela jenom to svoje, že přes to nejede vlak. 
Je to pro mě důležité víceméně ve všech oblastech. Mít názorový rozptyl, abych si z toho 
mohla něco vzít, aby mě to obohatilo.  
T: Takže internet využíváš jako zdroj faktických informací a zároveň k utváření názorů 
v souladu s tím, co si myslí ti ostatní? 
R: Najdu si ta fakta, a když si pak utvořím názor, chci také vidět, jak to vnímají ostatní, 
protože jsem mohla něco opomenout. Nebo se může objevit něco, co mi dodá úplně jiný 
úhel pohledu. Nebo když něčemu nerozumím, tak mi zapadne ta skládačka a já to konečně 
pochopím. Nebo naopak, i když fakta mám a nerozumím jim, tak mi pohled ostatních 
pomůže pochopit, co tím chtělo být sděleno – když tam někdo zjednoduší a osvětlí tu 
problematiku, ve které se vůbec jinak neorientuju.  
T: Tento způsob, co jsi popsala, zní poměrně sofistikovaně – využíváš toho i v případě 
běžných věcí, třeba zubní pasty? Například si najdeš zubní pastu, zjistíš si složení, oficiální 
informace hodnotí pastu velmi kladně, ale v diskuzi se třeba dozvíš, že obsahuje příliš 
mnoho fluoru. 
R: Přesně tak, můžu pak hledat i informace o alternativních přírodních přípravcích, nebo 
když tam někdo píše, že mu to začalo zabarvovat zuby, bylo to hodně pálivé… Tak když by 
to bylo v rozhovoru, tak bych se zeptala „Bylo to hodně pálivé – nemůžeš mít třeba na něco 
alergii nebo zvýšenou citlivost, nebo nemáš podrážděné dásně?“, takže jsem zvyklá o 
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věcech přemýšlet a tohle jsou pro mě podněty.  
T: Ale tím způsobem, že o tom přemýšlíš nejen vnitřně, ale také se o tom bavíš veřejně 
na těch fórech.  
R: Ano, bavím, protože se i sama účastním diskuzí v oblastech, ve kterých si myslím, že mám 
co říct, že tam mám i odborné zkušenosti. A samozřejmě tím, že se to – v mém případě – 
týká zdravotnictví, tak nejsme roboti nebo sériové výrobky, tak tam mohou vznikat různé 
modifikace u různých zdravotních stavů a je to i pro mě zpětná vazba, že vidím, jak to i jiní 
mohou vnímat anebo když popisují nějakou situaci a nejsou odborně orientováni, tak je 
zpětná vazba, že třeba zjistím, že něčemu nerozumějí, tak to musím celé v hlavě překopat, 
abych se tím vysvětlováním dostala na úroveň, kdy to bude mít přínos i pro ně. Obeznámím, 
nepřesvědčuju.  
T: Takže jsi spíš takový osvětový činitel než přesvědčovací? 
R: Spíš osvětový, ale jsou to lidé, kteří třeba – ohledně toho zdravotního stavu – se nemají 
moc kam jít poradit. A asi proto, že mě ten obor baví a chci jim i pomoct, to mám takovou 
celoživotní náplň, tak se ráda obětuju tomu, abych jim to vysvětlila a ten svůj čas jim dám. 
Musí to ale samozřejmě být témata, která mě baví.  
T: Dobře. Teď si musíme jen dát pozor, abychom se neodklonily příliš od toho hlavního 
tématu, ale rozhodně je to moc zajímavé, protože zatím z těch respondentek je tahle 
tvoje aktivita dost výjimečná. Bude tedy zajímavé to nakonec porovnat.  
Když se vrátíme zase k tomu, jak vyhledáváš informace, ta fakta – co je pro tebe zdroj, 
který opravdu respektuješ, když zůstaneme u konkrétních výrobků. Nějaká věc – třeba 
ovesná kaše, o níž uvažuješ, že si ji koupíš a začneš si vyhledávat informace – co je pro 
tebe, kromě dTestu, relevantní zdroj? 
R: Padl tady příklad ovesné kaše, takže bych asi hledala složení, hledala bych jiné zdroje 
ohledně složení – jestli je to třeba nutričně vyvážené, ale mělo by to být od nějakých 
odborníků. 
T: Co třeba přímo stránky toho produktu, ty oficiální? 
R: Jasně, oficiální stránky…  
T: Třeba příklad www.curaprox.cz.  
R: Určitě se podívám na curaprox.cz, co o tom říkají, ale také si to dám do vyhledávače, 
abych zjistila, co o tom říkají ostatní.  
T: A proč? 
R: Protože přece není účelem, když prezentuju svůj výrobek, tam zmiňovat jeho negativa. 
To je první věc. Není to třeba proto, že by to ten výrobce chtěl zatajit, ale on je třeba ani 
nezná, protože ti uživatelé, to široké spektrum – protože jsme hodně individuální, tak co 
vyhovuje jednomu, nemusí vyhovovat druhému a můžou to být i takové věci, kde ten 
výrobce nemá zpětnou vazbu a mohou to být věci, které jsou poměrně důležité a které mi 
pomůžou se zaměřit na to, jestli bych to měla taky tak, nebo jestli kdybych chtěla vyzkoušet 
ten výrobek, tak bych si řekla „No, jemu to nefunguje, ale mně ano,“ abych si to i sama pro 
sebe zanalyzovala. A tím pádem zase to, že to někomu bude fungovat ještě neznamená, že 
to bude fungovat i mně.  
T: Jsi typ člověka, který – když zůstaneme třeba u Curaproxu – kontaktuje i výrobce?  
R: Když budu s něčím hodně spokojená, což jsem teď byla, tak jsem i napsala výrobci kladné 
hodnocení na jeho webové stránky. Měla jsem tu potřebu ho pochválit. 
T: A negativní hodnocení třeba taky?   
R: Ano, když jsem cestovala s Českými drahami a v jídelním voze jsem dostala třikrát 
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přefiltrovaného turka, poslala jsem rozhořčený dopis na vedení Českých drah i s fotografií 
účtenky, aby si to mohli identifikovat. Neodepsali mi…    
T: Dobře. Právě ta otázka interakce mi přijde docela vhodné v souvislosti s tím 
Facebookem, protože můžeš – v případě reklamy – komunikovat i s tím výrobcem nebo 
inzerentem. 
R: Ale já, kdybych psala třeba tyhle dopisy, tak nemám potřebu, aby se toho účastnil ještě 
někdo další.  
T: To nemusí, protože to můžeš napsat přímo do zprávy.  
R: Já vím, že nemusí, ale řeším to tím svým stylem. Nemám moc potřebu za sebou nechat 
nějakou stopu, mít vazby ve virtuálním světě, protože může z toho pramenit i obava, že mi 
to zabere čas, že mě to může začít ovlivňovat víc, než bych chtěla, že by tam mohlo dojít 
k nějaké závislosti. Protože když je bezprostřední kontakt, tak člověk reaguje hned emočně. 
Já tomuhle moc nedůvěřuju, protože na druhé straně může sedět kdokoliv a samozřejmě 
si člověk vytváří nějakou svoji představu, která nemusí vůbec odpovídat realitě, je to na 
tom subjektivním vnímání. Obecně jsem nedůvěřivá. Takže i tohle v tom může hrát roli. 
T: Abych si to pro sebe interpretovala – kdybys viděla Curaprox, který nám slouží jako 
dobrý příklad – kdybys viděla stránku, kterou očividně provozuje ta firma a je to nějaký 
reklamní profil – tobě osobně by to nepřišlo jako vhodný komunikační kanál, kde ta 
interakce může být okamžitá, kde můžeš kdykoli napsat do toho fóra?  
R: Ne, tohle asi nemám. Tohle mám asi jen v případě velké pochvaly, anebo velké kritiky, 
kdy třeba tyhle stránky přímo využívám na tuhle komunikaci třeba, když jsou online 
připojení, nebo přes Skype a tak podobně. Když třeba objednávám nějaké technické 
výrobky a potřebuju se zeptat na nějaké servisní věci, ohledně dopravy – když opravdu je 
nutná tahle rychlá komunikace. Je to tedy z důvodu, že to potřebuju, aby došlo k dobrému 
vyřízení té situace. Ale když by to mělo být z hlediska mého zájmu, co vyhovuje mně, o co 
se zajímám, jestli je to pro mě důležité nebo ne, tak k tomu potřebuju mít tu svobodnou 
vůli, že to já chci udělat, a ne, že se mi to naservíruje, a tak se to ode mě očekává. Mám na 
to prostě takový pohled. Jinak – když budu chtít, tak si tu cestu najdu.  
T: Rozumím. Takže ty máš pocit, že ten Facebook tě přímo vybízí k té interakci, a to ti 
kolikrát nemusí být příjemné – je to tak?  
R: Ano, je to tak.   
T: Dobře. Já moc nechci ulpívat v té jedné části rozhovoru, takže bychom se přesunuly 
k té poslední, který bude asi docela zajímavá, protože to bude hodně abstraktní, ale 
nevadí, i tak se k tomu můžeme dobrat.  
Když vidíš ten profil o vaření – použijeme ho jako mustr – víš, jak to funguje, jsou tam 
nějaká videa, fotky a příspěvky. Co ta vizuální stránka, díváš se i na ní, jakým způsobem 
je to vyfocené? 
R: Určitě, vnímám to, že si s tím dali tu práci, aby to bylo srozumitelné, lepší pro toho 
spotřebitele. Aby to nabízelo určitou kvalitu. Je za tím práce asi hodně lidí, ale tím pádem 
je to pro ně důležité a tím pádem asi chtějí, aby to bylo důležité i pro mě. 
T: Ty sama vnímáš tu vizuální stránku u reklamy všeobecně, i u toho Facebooku? Je to 
něco, co přitáhne tvoji pozornost?  
R: Záleží na estetičnu. Pro mě je to důležité, aby to dobře vypadalo. I když to přehodím na 
televizní reklamu – nemám ráda agresivní typ reklamy, nemám ráda, reklamu, která je pro 
mě trapná. Ona zaujme, ale ve mně to vzbudí negativní pocity a nevím, jestli má reklama 
za úkol vzbudit jakékoli pocity, takže je to fuk… Ale jsou i reklamy, na které se těším, třeba 
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„Já už ho vidím…“. Zní to divně, takových reklam není moc, ale když je příjemně natočená 
reklama, tak to může být i tak, že ji člověk vyhledává.  
T: To asi pak nebude jen ta stránka vizuální, že to hezky vypadá, ale je tam ještě nějaký 
další atribut, díky kterému se na tu reklamu třeba podíváš znova? Co ti na ní utkví? 
R: Je to hlavně ten nápad, jak lze prezentovat výrobek. Protože výrobky, když je položíš 
vedle sebe, tak jsou vlastně stejné. Ten nápad, to zpracování, a to, co ten tvůrce reklamy 
vypíchne jako důležité, že mě to umělo zaujmout. Co je vlastně tou nosnou informací toho 
výrobku, té reklamy – co mi chce sdělit. Když je to třeba nějaká mastička, tak takových 
mastiček je fůra, ale že se to dá použít na něco, co je třeba i můj problém nebo problém 
mých blízkých a že třeba má mnohem lepší způsob použití, je tam lepší dávkování, takže se 
tím neplýtvá. Teď vařím z vody, ale nějakou informaci k tomu, protože mastiček proti 
něčemu je fůra, ale ona musí být jiná, lepší v něčem. 
T: Je pro tebe důležité, že prezentuje to, že je v něčem lepší?  
R: Že je nějakým způsobem jiná než ty ostatní. 
T: Dobře, to jsi udělala výborný oslí můstek k tomu, čím bych ráda rozhovor ukončila. 
Když tedy zůstaneme u přípravků na nějaký kožní problém – když víš, že takový kožní 
problém v podobě akné v dospělosti máš, coby žena – myslíš si, že – když zůstaneme u 
Facebooku – umíš si představit, že by se z nějakého důvodu tvé zdi objevila stránka, která 
by se tomuto problému věnovala…?   
R: Tak by mě zaujala.   
T: Dokázala bys říct, čím by tě zaujala? Chtěla bych se dostat hlavně k tomu, jestli by tebe 
zajímalo spíš to, že se ten profil se jmenuje podle přípravku – v našem případě Skinoren.   
R: Ne, podle diagnózy.  
T: Dobře, takže se dá říct, že by to bylo nějaké nosné téma, třeba akné v dospělosti, aby 
to zaujalo tvoji pozornost?  
R: Přesně tak. Protože akné v dospělostí vím, co je, ale na Skinoren se musím nějakým 
způsobem dostat. Těch přípravků je fůra, není to synonymum pro mě pro akné, je to jedna 
z možností. Ten člověk nemusí vědět, o co se jedná. 
T: Byl by pro tebe problém, kdyby se ten profil skutečně jmenoval Akné v dospělosti? 
Přišlo by ti, že se díváš na něco stigmatizujícího nebo kontroverzního?  
R: Ne, naopak, pokud to znám, jsem v tom nějakým způsobem zainteresovaná a je to tak 
dané u většiny – kožní onemocnění jsou velmi náročná ani tak ne na kůži jako na psychiku 
toho člověka, protože to přináší i nějaké sociální a psychické problémy – tak bych šla po 
tom, protože bych hledala řešení toho problému a tím by byl pojmenovaný ten můj 
problém a třeba by mi i nějaké to řešení nabízel.  
T: Takže bys od toho obsahu, když by ses tam podívala, očekávala spíš informace o tom, 
jak to řešit, nebo i o tom, co je příčinou... 
R: Asi bych to chtěla vědět od začátku, podrobně – co to je, co to způsobuje, co s tím jde a 
vůbec nejde dělat. Asi na světě není žádná látka, která by mohla být všelék. Ale prostě jaké 
jsou možnosti. Nic vám nedá záruku, že to bude fungovat zrovna na vás, je možné, že to i 
člověk má špatně diagnostikované. Ale ta kožní onemocnění, obzvlášť v té těžší fázi, tak 
člověk je schopen vyzkoušet i nemožné, jen, aby o zafungovalo. Je ochoten utratit spoustu 
peněz, ale když to nezafunguje, může se prohloubit deprese a beznaděj. Určitě bych to 
chtěla vědět od A do Z, přišlo by mi to i seriózní a byly by to informace, na kterých bych 
mohla stavět dál, i kdyby ten konkrétní přípravek nefungoval. 
T: Ty informace by pro tebe měly být charakteru spíš faktického v tom smyslu, že by byly 
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spíše odbornější, nebo by to mohly být i běžné věci ze života – můj oblíbený příklad je 
třeba čokoláda…?  
R: Mě by asi zajímalo všechno s tím, protože ten, kdo si tím prošel, si tím prošel, tak zkusí 
úplně všechno, včetně dietních opatření. Mohlo by tam být napsáno, že vědecky nebyla 
prokázaná souvislost s užíváním čokolády, ale u hodně uživatelů při vyřazení téhle 
potraviny došlo k nějakému zlepšení. Je otázka, jestli to bylo kakao, jestli to byly cukry, nebo 
jestli to byly tuky, které jsou v té čokoládě obsaženy, ale už jenom to, že se zmíní, že dietním 
opatřením může dojít ke změně stavu, a to k lepšímu i k horšímu. Není to žádná špatná 
informace, která by šla proti tomu výrobku, naopak bych to brala z hlediska – mně by to 
osobně přišlo tak, že mi chce někdo pomoct, proto se mi snaží o tom říct co nejvíc. Co se 
týká těch odborných informací, ty by mě samozřejmě zaujaly taky, ale nemusely by být ve 
velkém rozsahu, stačilo by třeba dát jen odkaz, kde se k tomu můžu dostat. Co by pro mě 
bylo ale opravdu hodně, tak velkou práci udělají srovnávací fotografie. Stav před/po. 
Protože vy jste na té startovní čáře a něco máte a dá vám to naději, kam až se můžete 
dostat, ale je na serióznosti toho výrobce – úprava fotek nebo slibování. Pro mě by třeba 
daleko důvěryhodnější bylo, kdyby tam zmínil i případy, kdy to pomohlo zlepšit třeba jen o 
20 % a ne, že tam bude porcelánová panenka, modelka, která musí být krásná, protože to 
má v popisu práce. Pro mě – když někomu uříznou nohu, tak mu nová nenaroste…   
T: Takže je pro tebe důležitá ta autenticita? Aby to bylo reálné… 
R: Ano, aby to bylo reálné, ale samozřejmě – jak ses ptala na ty hezké fotky a podobně – 
tak to neznamená, že nemůžou být udělané kvalitně reálné fotky. Když to bude nekvalitní, 
tak si řeknu, kdo kde to fotil, nedal si s tím práci a co mi to má sdělit. Hodně funguje – jako 
u diet – před a po. Ukázat to, kam až se může dojít, ale na druhou stranu také říct, že ne u 
všech se to povede, protože to prostě nejde a u těch kožních onemocnění i to malé zlepšení 
psychice hodně pomůže.  
T: Myslíš si, že ty dospělé ženy, které akné mají, vyhledávají trochu jiný typ informací než 
adolescenti se stejným problémem? 
R: Ne, myslím si, že pro všechny je to prostě problém. Pro adolescenty je to asi větší 
problém než v dospělosti, protože když se s tím člověk prokouše až do dospělosti, tak 
během toho času se s tím už nějak naučí žít. Ale není to tak, že by to mělo menší efekt, když 
dojde k nějakému zlepšení. Naopak. Myslím si, že to je asi v tomto případě tak, že člověk 
pořád hledá nějaké řešení a málokdy přijde ke smíření se s tou situací do té míry, že už to 
nechá být, už to nemá cenu.  
T: Takže ty bys za sebe viděla tu cílovou skupinu propojenou, že se od sebe navzájem 
neliší? 
R: Tam je jiný postoj. Všichni chtějí být krásní a chtějí mít bezvadnou, bezchybnou pleť, ale 
pro ty adolescenty je to trauma hlubší, ale u těch dospělých působí delší dobu, takže je to 
chronický stres.  
T: Jasně, rozumím. Ještě bych zkusila dvě poslední otázky – ty dáš hodně na odborné 
zdroje. Myslíš si, že by bylo přínosné pro takový facebookový profil, když by se tam nějak 
více či méně pravidelně k té problematice vyjadřoval nějaký odborník? Ať už se bavíme o 
kosmetičce nebo třeba dermatologovi.  
R: Určitě. Tady bych jako odborníky viděla právě možná i ty kosmetičky a dermatology – 
někoho, kdo je v přímém kontaktu. Spíš bych tam viděla tu praktickou zkušenost, 
praktickou dovednost, ten přímý kontakt s kůží.   
T: V souvislosti s reklamou na léky ti odborníci nesmějí ze zákona ten přípravek přímo 
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doporučovat. Oni by mohli spíš mluvit právě o té problematice, aby ani nepůsobili tak, že 
něco doporučují. Myslíš, že to je na škodu? 
R: No, tak by to pojali jako „akné je zvýšení funkce mazových žláz, dochází tam k rozvoji 
mikroorganismů, takže je důležité, aby pleť zůstávala čistá, aby nedocházelo k přílišnému 
odmašťování…“ a takovéto obecné informace, ale aby to znělo z úst odborníka a trošku 
odborně. Aby to mělo určitou formu. Ale myslím, že ve svých doporučeních, co se týká 
chemických účinných látek, nemusejí být vůbec konkrétní. A i přesto by to mělo osvětový a 
pozitivní vliv.  
T: Prima. Když už se dostáváme k té léčivé látce, kdyby tedy ten odborník hovořil o vícero 
možnostech toho řešení – ty, jako případná návštěvnice tohoto profilu, který by byl 
věnovaný tématu – vadilo by ti, že přímo nějaké z těch postů jsou věnované vždy jen 
Skinorenu? Že by tam nebylo dost pravděpodobně možné vůbec srovnávat anebo vůbec 
psát o jiných léčivých látkách? 
R: Co se týká těch léčivých látek, řekla bych spíš to, že existují určité látky a popsala jejich 
mechanismus účinku. Ani by tam nemusely být vyjmenované – a „Naše látka XY působí na 
té a té bázi a dělá to a to“ a já ji vyzkouším a zjistím, že tato látka mi buď vyhovuje, nebo 
nevyhovuje. Ale prostě se vrátím na tu vaši stránku, protože si budu pamatovat, že jste tam 
zmiňovali ještě jiné možnosti. A ty jiné možnosti, které vy tam nemůžete uvést jako 
konkrétní látky, tak už si pak dohledám na internetu jinde.  
T: U reklamy na léčivé přípravky vůči široké veřejnosti právě ten odborník nesmí nic 
konkrétně doporučovat, takže mě zajímalo, jak to postavit…  
R: Tak by tam bylo třeba uvedeno „Při léčbě těžkých forem se musí užívat pod dohledem 
lékaře a dochází tam k přestavbě mazových žláz a k tomu a tomu efektu, ale je x % pacientů 
s lehčí formou onemocnění, kde by řešení mohlo spočívat v tom a tom a možnosti jsou 
následující a náš přípravek působí tak a tak.“.  
T: Myslíš si, že by to těm lidem takhle stačilo, že by to pro ně nebylo příliš komplikované? 
Rozumím, že ty osobně uvažuješ jinak, pro tebe by to tedy v takové formě bylo 
akceptovatelné? 
R: Já bych tam uvedla stručné informace a vždycky by tam byla možnost rozkliknout to na 
podrobnější. Tak, jak to bývá třeba u webových stránek. Někomu stačí základní body a 
někdo je lačný po informacích, tak si to rozklikne a jde dál. Spíš směřuju k tomu, abyste jako 
seriózní profil, reklama, dali na vědomí, že nejste jediní na světě, jediná forma. Že tu jste a 
někomu to vyhovovat bude a někomu to vyhovovat nebude, ale tím mu neupíráte 
informaci, že má jít zkusit něco jiného. Naopak on se k vám na ten profil bude vracet, 
protože si to tam bude dohledávat, bude to zkoušet a ti lidé s tímhle onemocněním zkusí 
všechno, protože je to pro ně důležité. A vy neskrýváte, že někdo může být lepší, protože 
vy víte, že váš přípravek není pro 100 % populace, která tohle potřebuje. Ale těm, kterým 
by to mohlo pomoct, tak to rádi nabídnete. A když to nepůjde s vaším přípravkem, tak já to 
vnímám tak, že když jim nabídnete tyhle možnosti, tak tím dáte najevo, že vám jde o ty 
pacienty, a ne o to, prodat výrobek.  
T: Super, to byl výborný závěr, děkuji moc za tvůj čas a velkou ochotu se podělit o své 
názory. Já si to teď pro sebe velice obecně shrnu v těch bodech: co se týká Facebooku, 
tak ho používáš ke kontaktu s velice úzkou skupinou lidí; jestli jsem to správně pochopila, 
tak to pro tebe není úplně relevantní zdroj informací, ale spíš kontaktů; jsi člověk, který 
si hodně rád ověřuje zdroje a nachází si další informace, aby měl co největší penzum 
znalostí o čemkoliv; jsi člověk, který sleduje a zároveň přispívá do diskuzí, pokud cítí, že 
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má co říct a na druhou stranu si z nich bere podněty pro sebe, pro další přemýšlení, možná 
další hledání; pokud by se jednalo o reklamu, tak je pro tebe hodně důležitá vizuální 
stránka, abys tam viděla kvalitu, aby bylo vidět, že to je propracované, aby to mělo příběh 
a bylo něčím jiné, výjimečné a kvalitní, pravdivé; a co se týká toho fiktivního profilu pro 
naši cílovou skupinu, tak bys preferovala, aby byl zaštítěn tématem, které by přímo 
oslovilo ty, kterých se to týká a oni by okamžitě věděli, co mohou očekávat. Viděla bys to 
spíš jako zdroj informací od A do Z: příčiny, následky, možnosti řešení a spíš jako takovou 
studnici velkého množství informací, které si můžeš ověřovat z dalších zdrojů. Za sebe bys 
doporučila, aby obsah byl vyvážený, i co se týká toho léčivého přípravku Skinoren v tom, 
že by tam byly uvedeny informace i o dalších možnostech, které existují. 
R: Přesně, a tím se pro mě eliminuje ta lživost. A je to i pro firmu dobré – kdo dnes může 
něco slíbit na 100 %? A u těch léčiv to také nejde. Ještě mám poznámku k těm teenagerům 
– ono si to budou hledat teenageři, ale budou si to hledat také jejich rodiče, kteří se jim 
budou snažit pomoci. Budou se snažit to těm dětem ulehčit. 
T: Dobře, ještě drobný dotaz – když kontaktuješ například výrobce, i když ne přes sociální 
média – vítala bys, kdyby ta firma reagovala? Protože ta témata generují diskuzi a 
výraznou vlastností sociálních médií je právě responsivita. 
R: Já bych osobně spíš vítala, kdyby to byl člověk, který má jméno. Kdo vám zodpoví vaše 
dotazy, to by třeba byla jedna sekce, a pak už by mi nevadilo, že v té diskuzi reaguje. Ale 
nesměl by to být jen nějaký pracovník, ale konkrétní člověk, o kterém vím, že s tím nějakou 
zkušenost má, že tohle je to gros toho, co dělá, zaobírá se tím, nemá na starosti dalších x 
věcí, nebo aspoň to tak nepůsobí, ale že to je odborník, a ne jenom poučený laik.   
T: Takže když si představíš diskuzi na nějaké téma, do které najednou napíše Skinoren 
nějaký komentář…? 
R: Já právě nechci, aby tam psal Skinoren, ale třeba magistra Nováková.  
T: Tedy ti jde o to, aby to byl konkrétní člověk.  
R: Konkrétní, dohledatelný člověk, který je reálný, funguje. Který, když s ním budu 
potřebovat něco zkonzultovat, tak tam na něj bude kontakt, kterému můžu napsat 
soukromý mail, aniž bych to psala veřejně do diskuze. 
T: Super. Já jsem právě ještě tohle chtěla dotáhnout, protože to je v rámci sociálních 
médií taky důležité, ta interakce. Pro tebe osobně je tedy lepší, když je to reálný člověk, 
se jménem, fotkou…  
R: Ano, reálný člověk, který za to zodpovídá. 
T: Super, tak já ještě jednou děkuju. 
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Hloubkový rozhovor č. 4 (24. 4. 2018) 
Respondentka:  Jana 
Věk:    28 let 
Bydliště:   Praha 
Povolání:   Pharmacovigilance Officer  
 
T: Dnes tady máme čtvrtou respondentku pro hloubkový rozhovor pro mou bakalářskou 
práci. Tématem je využití sociálních médií – pro nás to bude Facebook – ve farmaceutické 
reklamě. Budeme se bavit v takových pěti blocích, ten první je takové intro, během 
kterého ti budu trochu vyprávět já, a pak pokryjeme tvoje názory, pocity, to, co tě 
napadne. Žádná odpověď není špatná, vůbec se nejedná o tvůj přehled a podobně. Ještě 
pár upřesnění: když se budeme bavit o reklamě na Facebooku, tak to není forma banneru 
nebo pop-upu, ale jde přímo o profil. Proč jsi tady, proč jsi v mojí cílové skupině – splňuješ 
tři základní kritéria, na základě kterých tě doporučila jiná respondentka, jak víš. Jsi tedy 
dospělá žena, jsi přítomná na sociálních médiích… 
R: Takže to tedy musí být jenom ženy? 
T: Ano, jen ženy, protože to téma se odvíjí od skutečné kampaně a mě by právě zajímalo, 
jestli právě pro tuhle cílovou skupinu má reklama na Facebooku vůbec smysl. Současně 
třetí kritérium je, že jsi přiznala, že máš zkušenost s akné i v tom dospělém věku. 
Nebudeme se vůbec bavit o tvém zdravotním stavu, o žádné léčbě nebo příznacích, ta 
práce je skutečně zaměřená jenom na ta média. Jestli tedy můžeme, tak bychom začaly? 
R: Jasně. 
T: V téhle části by mě zajímalo, jakým způsobem jsi vlastně přišla do prostředí sociálních 
médií jako Facebook, YouTube, Instagram. Jak ses tam ocitla, proč ses tam přihlásila? 
R: Mám tedy jen Facebook, to, co je profilová záležitost, na základě přátel, kteří to měli. 
Začalo to být moderní už v raném věku – 2009, myslím, to začalo na Slovensku. Takže kvůli 
tomu, že to měli ostatní.  
T: Takže ses nechala ovlivnit svými kamarády, které jsi znala?  
R: Přišlo mi to jako dobrá věc, samozřejmě. 
T: A cos tam dělala, když ses tam ocitla?  
R: Komunikovala s ostatními, chatovala, vlastně se známými. Navazovala opět kontakty 
s lidmi z minulosti, to byla asi moje největší zábava. Myslím, že takhle to celé začalo. 
T: Takže povídání, chatování, obnovování kontaktů s lidmi? 
R: Určitě, obnovování vztahů. Tehdy jsem to vůbec nevyužívala k hledání nějakých stránek 
nebo produktů, to vůbec. To bylo vysloveně jen kvůli kamarádům a komunikaci s kamarády. 
T: Ty jsi říkala, že ses tam přihlásila, zaregistrovala už asi v roce 2009 – vidíš třeba za tu 
dobu, už je to téměř 10 let, nějakou změnu v tom Facebooku, jak v něm jako takovém, 
což si člověk možná ani kolikrát neuvědomuje, ale i v tom, jakým způsobem ho používáš?  
R: Obrovskou změnu. Hlavně si myslím, že Facebook to takto takticky načal, že to nejdřív 
mělo být jako síť pro univerzity, kde se mají kontaktovat kamarádi, postupně nabrali tolik 
lidí, že začali na těch reklamách vydělávat. Takže ten marketing na jejich straně teď musí 
exponenciálně narůstat. Takže já tam tedy vidím obrovské množství reklamy – myslím, že 
tehdy jí na mě tolik nepůsobilo. 
T: Dobře, to je tedy teď tvoje vnímání toho, jak ten Facebook vypadá. Na druhou stranu 
– předpokládám, že se tam stále bavíš se svými přáteli…?   
R: Ano, samozřejmě bavím, ale teď už tam mám třeba i nějaké vědecké články, už nesleduju 
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tolik kamarády – tedy nějaké tam mám, ale dost jsem toho smazala, takže mi tam spíš 
vyskakují nějaké novinky a takové záležitosti, reklamy, které neovlivníš.   
T: Ale nemusíš je přijmout, nemusíš se na ně kouknout… 
R: Přesně.  
T: Jestli tomu tedy rozumím – říkala jsi, že tam sleduješ i nějaké odborné zdroje nebo 
kanály – dá se říct, že to je teď pro tebe i zdroj informací? Prostředí, kam jdeš i hledat…? 
R: Ne, nechodím tam hledat, je to spíš tak, že si to zapnu a dívám se, jestli je tam něco 
nového. Když jdu ale hledat, tak se dívám na normální zdroje. Určitě si zapínám Facebook, 
abych se podívala, co je tam aktuální.   
T: Když tam na tebe něco vyskočí a dejme tomu – nevím přesně, co sleduješ, jestli firmy, 
značky, produkty…? 
R: Mám tam třeba vědecké časopisy, zdravou výživu...   
T: To bude asi docela dobrý příklad, třeba s tou zdravou výživou. Jak se k tomu dostaneš, 
že máš nějaký kanál, který se později rozhodneš sledovat?  
R: Vysloveně si ho vyhledám.  
T: Přímo si ho vyhledáš, aktivně, protože tě to zajímá? 
R: Aktivně jsem si je vyhledala – ty, co tam mám, mám aktivně vyhledané.   
T: Co třeba, když mají něco tví kamarádi a tebe to zaujme, nebo to máš opravdu spíš ze 
své hlavy, ty se rozhodneš „Chci tohle“? 
R: Měla jsme jeden takový moment, kdy jsem si tam vysloveně dala – zrušila jsem kamarády 
a dala jsem si tam svoje záležitosti. Protože tam byla spousta informací, které mě vůbec 
nezajímají a člověk automaticky z toho zvyku si to prohlíží, tak já si říkám, že když už tam 
musím jít z nějakého zlozvyku, tak ať tam mám aspoň něco zajímavého. Nestalo se mi ještě, 
že by nějaký kamarád měl nějaký článek, který bych si pak začala hledat a sledovat. Že si 
něco otevřu, že si to přečtu – to se mi občas stane, ale že bych to pak vysloveně… Ale ano! 
Určitě tam byly i nějaké – momentálně třeba svatební salóny a podobně, to se stane, člověk 
si to ani neuvědomí.   
T: Ale obecně, když tě něco zajímá, třeba ta zdravá strava, tak na to přijdeš někde mimo 
– v televizi, v časopise, v nějaké reklamě nebo na internetu – a pak si to sama zadáš na 
tom Facebooku, jestli tam ta stránka je, nebo ten profil, a když se ti líbí, tak…?  
R: Tak dám like.   
T: Říkala jsi, že od svých přátel moc nesleduješ to, co oni sami sdílejí nebo lajkují... 
R: Většinou tam sdílejí takové hlouposti, málokdy je to taková tematika, která by mě mohla 
zajímat. Bývají velmi neodborné, až nesprávné. Takže tam by málokdy bylo něco, co bych 
mohla lajkovat nebo si přečíst.  
T: Dobře. A teď obráceně – když už tam tedy máš třeba tu zdravou výživu a umím si 
představit, že ten profil tě zásobuje nějakými novinkami nebo informacemi – stačí ti to, 
tyhle informace, které tam jsou, nebo se naopak ještě vracíš k těm původním zdrojům, a 
tam si kontroluješ třeba výživové hodnoty a podobně?  
R: Jestli si kontroluju ten daný článek, který tam vyjde? Ne, když bych o tom psala nějakou 
práci a potřebovala bych vysloveně konkrétní informace, tak si to samozřejmě ověřím, ale 
tyto facebookové informace, kde bývají jen takové zajímavosti, recepty nebo „co, kdy, kde“ 
– to ne. Kdybych potřebovala něco napsat, což jsme taky dělali, měli jsme jednu takovou 
webovou stránku – v tom případě jsme si to samozřejmě ověřovali a hledali informace. Ale 
Facebook je spíš jen taková zábava.   
T: Máš tam třeba i nějaké influencery, zajímá tě tato tematika – ambasadoři?  
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R: Asi ani nemám, asi ani nevím, že to tam může být…  
T: Oni se pohybují většinou na všech těch internetových kanálech, od webovek po 
YouTube. Máš na to nějaký názor, nebo tě to ani nezajímá? 
R: Asi mě to ani nezajímá. Já to mám opravdu jen jako zábavu, takže tohle ani nedokážu 
říct... 
T: To vůbec nevadí. Když tedy sleduješ něco, co tě zajímá – zmiňovala jsi ty svatební 
salóny – zajímá tě pak i nějaké hodnocení?  
R: Vždy!  
T: Vážně? 
R: Kdybych teď například něco sháněla, tak to vždy zakládám na hodnocení, ale samozřejmě 
nevěřím hodnocením Facebooku, kde se negativní recenze dají smazat. Spíš to vyhledávám 
aktivně – když mě něco konkrétního zaujme, tak si to zkouším nějakou cestou ještě najít.  
T: Co se tedy týká uživatelských komentářů v diskuzích, které by mohly být i hodnotícího 
charakteru, tak ten Facebook je pro tebe... 
R: … nulová informace.  
T: Volíš sofistikovaný přístup tedy…  
R: … hlavně tam často vídám takové ty odpovědi nebo komentáře, kde je evidentní, že je 
ten člověk je známý, protože například ochutnal v cukrárně všechny koláče, pomalu 
vyjmenoval všechny – tam si říkám, že to je určitě zákazník, který přišel na jednu kávu a 
ochutnal čtyři koláče, všechny byly výborné a odešel.  
T: A čemu tedy věříš víc? Myslím v tom hodnocení – když ta na Facebooku jsou falešná…? 
R: Nejčastěji – když se já nebo kamarádka vdáváme, tak jdeš na Facebook. To je takové 
nejčastější, na tu jejich stránku. Zase když chce člověk napsat negativní recenzi, udělá to 
formou blogu nebo se někde najde nějaké fórum, kam to může dát a ví, že ten druhý to 
nesmaže. Tripadvisor například, ten si to celkem kontroluje, takže jsou místa, a to už potom 
uvidíš, co ti to na tom internetu vyhodí, jestli tomu můžeš věřit anebo ne. Člověka vždycky 
nejvíc zajímají ty negativní recenze – sama vím z vlastní zkušenosti, že pozitivní recenzi jsem 
napsala jen na vyžádání, ale když jsem nespokojená, tak velmi aktivně píšu.  
T: Dobře, myslím, že tu obecnou část bychom mohly uzavřít s tím, že se teď tak zhruba 
orientuju v tom, jak na internetu a sociálních médiích funguješ, co je pro tebe důležité, 
co jenom tak náhodně sleduješ. Když se podíváme na reklamu obecně – teď se nebudeme 
bavit o žádném konkrétním produktu, spíš jen o nějakých příkladech. Když zůstaneme na 
tom Facebooku – považuješ se za člověka, který to pozná, že se jedná o reklamu? Některá 
reklamní sdělení mohu být tak rafinovaná, že to nemusí být hned poznat.  
R: Vzhledem k tomu, že si to neuvědomuju, tak to asi nepoznám. Jsou tam reklamy, které 
vyskočí jasně, což jsou evidentní reklamy, a to, že by tam mezi tím byla schovaná i nějaká 
skrytá reklama, si ani neumím moc představit, jak by mělo vypadat. 
T: Může to být třeba profil, který se tváří jako informativní, ale provozuje ho nějaká firma, 
která tam dává informace, mezi kterými se mohou objevovat i ta reklamní sdělení. 
R: Takže třeba se to prezentuje jako „zdravá výživa“ a když to otevřu, tak je tam značka? 
T: Přesně tak.  
R: Tak tomu určitě můžu naletět, když je to udělané takovým způsobem. Člověk to otevře 
a ani si neuvědomí, že to je celé sponzorované. 
T: A v případě, že bys třeba otevřela takový profil Zdravá výživa a najednou se tam 
objevila třeba „kaše Nestlé“ – jak by to na tebe působilo? 
R: Když by to byl původně článek, co mě zajímá a otevřu si to a zjistím, že informačně nulová 
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hodnota a vše jen o produktech, tak to samozřejmě vypnu a jdu dál. Nenaštvu se, je to 
pořád Facebook, ale samozřejmě je to nevyžádaná reklama.  
T: A umíš si představit situaci, kdyby tě to neodradilo od toho, aby ses do toho profilu 
koukala i dál?  
R: Přesně si vybavuji takovou situaci s vlasovou kosmetikou, kde jsem si potom prohlédla 
jejich produkty, na tu značku jsem se podívala, protože jsem ji znala. Podívala jsem se, co 
nabízejí. Nebyla tam ale žádná informace, která by mě nějak oslnila, zároveň tam ani nebylo 
žádné porovnání s jinými výrobky – čím jsou výjimečné, ani cena. To byla vysloveně jen 
jejich webová stránka, produktová. Neporovnáš si to vlastně s ničím jiným, takže jsem si to 
prohlédla, viděla jsem a vypnula jsem. 
T: Ještě se k tomu dostaneme na závěr… Když už vidíš tu reklamu a víš, že to je reklama, 
ale nemusí tě to třeba vždycky úplně odradit, ale něco tě na tom zaujme a na Facebooku 
to bývá takový mix textu a fotografií – je pro tebe ta vizuální stránka důležitá, aby tě to 
přesvědčilo o tom, že ač je to reklama, podíváš se na to?   
R: Často mě to naláká, často to otevřu. Myslím, že to je hodně důležité.    
T: A v té vizuální sféře důležitá spíše kvalita, nápad nebo všechno dohromady? 
R: To, že jsem skutečně cílovou skupinou té reklamy, to, že jsem to opravdu hledala, to vědí 
– že se na to dívám, že to sháním, že o tom uvažuju, takže mi tam dávají přesně ty produkty, 
které jsem si prohlížela a které mě skutečně zajímají, tak ty velmi často otevřu.  
T: To ale nemusí být přímo otázka té vizuální stránky, ale spíš, když si třeba představíš 
fotku, třeba u té vlasové kosmetiky – je pro tebe důležitější to, že to je vtipné, naopak 
vážné?  
R: Že to zaujme moji pozornost. 
T: A čím právě?  
R: Výrazná barva nejspíš, na to zareaguju, že to vidím, že hned vím, že to je produkt, u 
kterého jsem cílová skupina, takže to otevírám. Když by to zapadlo, něco nenápadného, tak 
si toho možná ani nevšimnu. 
T: Takže nějaká barevná kvalita, výraznost?  
R: Ano, prostě si toho moje oči všimnou. Ale zase to nesmí být provokativní, protože to mě 
irituje, a potom to schválně neotevřu – i když si toho všimnu, ale není to pro mě zajímavý 
produkt, tak to stejně neotevřu. Ale kdyby to byla nějaká zajímavá informace, tak si jí 
samozřejmě všimnu hlavně kvůli tomu.  
T: Dobře. Tím pádem asi nezáleží jen na tom, že je to pěkná fotka, když jde o něco, co tě 
samo o sobě nezajímá. Zároveň i kdyby šlo o něco, co by tě potenciálně zajímalo, ale je 
to moc podprahové, tak si toho vlastně ani nevšimneš, protože to není doprovozeno 
ničím chytlavým.  
R: To je jako televize nebo billboard – tam, když je to vtipné, tak se o tom každý baví. Na 
Facebooku mě to musí zaujmout, abych si toho všimla.  
T: Co třeba ty a diskuze na Facebooku?  
R: Konkrétně o nějakém produktu?  
T: Třeba o produktu nebo cokoliv, o čem se lidé baví na nějakém profilu. Čteš si to, nebo 
tam i přispíváš? 
R: Jednoznačně nepřispívám – nikdy a nikde. Chráním si své osobní údaje. Když mám zájem 
o nějaké informace z nějakého důvodu, ohledně nějakého produktu, aktivně si je vyhledám 
a na Facebooku si přečtu i ty komentáře k tomu, co mě konkrétně zajímá. Neumím si 
představit, že bych četla jen tak, pro zábavu, nějaké fórum…  
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T: Takže se dá říct, že jsi takový sledovač… Co třeba Instagram? 
R: Vůbec nemám. 
T: Dejme tomu, že máš na Facebooku značku a vedle ní ještě oficiální produktové webové 
stránky. Umím si představit příspěvek na Facebooku, kde bude produkt XY, post s hezkou 
fotkou a bude uvedeno „Více informací najdete na www.produktxy.cz“.  Obtěžuje tě to 
nějak, že by ses musela překliknout, nebo je to pro tebe normální?  
R: Ne, já to mám právě raději. Spíš dřív, než si otevřu facebookovou stránku a když mě ten 
produkt zajímá, tak si rovnou najdu tu produktovou webovou stránku.  
T: A ta produktová stránka – je to pro tebe zdroj informací?   
R: Hlavně si ten produkt chci porovnat, když jde například o tu vlasovou kosmetiku, tak chci 
vidět ten rozdíl mezi nimi. Oni mi nikdy neřeknou, v čem jsou dobří a v čem špatní.  
T: Na té oficiální stránce?  
R: Ano. 
T: Takže se pak ještě díváš na ta hodnocení…?  
R: Spíš než na hodnocení, tak například jsem četla článek od nějaké doktorky, která sama 
provedla porovnání a dala to do tabulky. A potom se podíváš na tři top produkty ještě a 
porovnáš si to sama. Když už mě něco fakt zajímá, když už to opravdu chci.   
T: Takže si uděláš takovou minirešerši od Facebooku k doktorce… A když se tedy bavíme, 
že o tom produktu hovoří nějaký odborník, tak to považuješ za opravdu zdroj, který je 
spolehlivý? 
R: Když to je normální článek doktorky, která má reálnou praxi, tak ano. Na Facebooku bych 
tomu asi nevěřila, stejně jako v reklamě nebo v televizi tomu vůbec nevěřím. Když si to 
sama najdu – zase to taky nevím, ale působí to na mě lépe, když si to najdu přímo v článku. 
Že je aspoň schopná psát.  
T: Takže i psychologicky to pro tebe tomu článku dává nějakou váhu? 
R: Ano, ale nezdůrazňuje jeden produkt, ale dělá porovnání na základě svojí zkušenosti.    
T: Teď bychom se mohly pustit do posledního bloku, který se přímo týká konkrétního 
přípravku – je to Skinoren – proto jsem potřebovala respondentky, které mají zkušenost 
s akné a zároveň se orientují v sociálních médiích, protože mě zajímá, jestli by tebe jako 
člověka, který na Facebooku sleduje i nějaké kanály značek, zaujala facebooková stránka 
nazvaná spíše jako produkt, tedy Skinoren, nebo spíše Akné v dospělosti. 
R: Akné v dospělosti, jednoznačně.  
T: A dokážeš říct proč? 
R: Protože bych chtěla porovnání produktů a nevěnovat se pouze jednomu produktu. A 
zkušenosti lidí s vyzkoušením jiných produktů a který jim nejlépe fungoval a tak.  
T: Tam se samozřejmě dostáváme na pole lékové reklamy, která je u nás dost regulovaná. 
Možná by tam docházelo k tomu, že ta firma nemůže vůči široké veřejnosti dělat 
srovnávací reklamu. Tam by asi primárně – pokud by to byla ta tematická záležitost, profil 
– byly informace charakteru ne přímo produktového, ale spíše by se týkaly toho 
problému. Odradilo by tě to, když bys tam čekala spíš informace o těch způsobech a 
možnostech řešení? Nebo by tě zajímalo všechno?  
R: Tak v dané situaci jsou důležité i například nějaké hygienické postupy, takže neříkám, že 
úplně pro mě, ale možná pro někoho jiného, když by si to přečetl, že by věděl, jak 
postupovat – co je moc a co je málo – tak to jsou také důležité informace. A potom to záleží 
– když mi nenabídnou žádný produkt, tak si to člověk přečte a už to nelajkne a nevrátí se 
tam.  

http://www.produktxy.cz/
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T: Abych to správně pochopila – co je pro tebe konkrétně porovnání? Je to třeba něco ve 
smyslu, že jeden týden tam uvidíme post „Existují exfoliativní přípravky…,“ další týden 
zase „Jsou přípravky, které způsobují přestavbu mazových žláz…“? Nebo bys tam 
vyloženě chtěla mít produkty A, B, C? 
R: Neumím si opravdu představit, že bych si to na Facebooku vyhledala, takže je pro mě 
těžké se nad tím zamýšlet. Ale když už, tak bych chtěla spíš něco takového, že někdo 
vyzkoušel, měl už tři nebo čtyři produkty, má na to nějaké reakce, ale jsou to zase takové 
reakce lidí, což nejsou úplně relevantní informace. A když už, tak možná to.   
T: Dobře a když by to tedy bylo tak, že to hodnotí ti přispěvatelé – což by se tam asi 
objevovalo, protože ty legislativa nezajímá – v momentě, kdy by tam byly popsané aspoň 
účinky těch jednotlivých léčivých látek, myslíš si, že by to ty lidi zajímalo? 
R: Mě by tedy asi spíš zajímalo vysloveně to, jaká je tam obsažená léčivá látka, jak víme, na 
každého působí něco jiného, někdo má ty vedlejší účinky, někdo jiné, což tam napíší. 
Běžného člověka by si zajímalo, jaké má možnosti, poměr cen…  
T: Když odhlédneme od způsobů řešení, viděla bys charakter toho facebookového profilu 
spíš jako lifestylový nebo lehce osvětový, odbornější? 
R: Lifestylový.  
T: Takže třeba strava, hygiena, jak jsi říkala? 
R: To záleží – kdyby tu stránku měl nějaký odborník, který by se skutečně věnoval 
problematice – nebyla by to tedy skrytá reklama – a snažil by se nějakým způsobem 
nasměrovat ty lidi, odpovídal by na těch fórech, vysvětloval by, jak to funguje, možná jste 
to špatně aplikovali...   
T: V tomhle případě by to vlastnila a spravovala společnost… 
R: Prostě sponzorované...  
T: Ten obsah by tedy udržovala firma, byl by spíš informativního charakteru, a tedy buď 
spíše lehce odbornějšího, nebo tedy toho lifestylového – jak řešíte opalování, jak řešíte 
stravu. Co myslíš, že by z toho mělo pro ty lidi větší váhu? 
R: Pro lidi si myslím, že ten lifestylový vysloveně. Myslím, že to je pro ně dostupnější 
informace, že tomu rozumějí, nezajímají je úplně ty vědecké poznatky, to zákulisí za tím, 
spíš jen ten výsledek. Tak si teď myslím, že spíš taková stránka.  
T: Ale pro tebe jako někoho, kdo se v tom orientuje víc než běžná populace? 
R: Ale tak ani já neznám všechno, takže je pro mě někdy lehčí, když mi to někdo vysvětlí, co 
mám tedy dělat.   
T: Ještě se tě zeptám – když se bavíme o té cílové skupině už dospělých žen – myslíš si, že 
oproti adolescentům vyhledávají trochu jiná témata, nebo spíš podobná nebo stejná? 
R: Myslíš ne o akné, ale všeobecně?  
T: Myslím o akné.  
R: Možná si myslím, že právě tyhle ženy, které jsou už trošku starší, tak už to přestávají řešit. 
Že už mají svůj věk a jsou s tím smířené, vyzkoušely kdeco a nezabralo to. Adolescent to 
řeší víc, protože v tom věku ho to víc trápí, stále očekává, že to bude limitované, že to je 
důležité, když i ti ostatní okolo o sebe dbají. Takže spíš si myslím, že vyhledávají méně a 
možná už začínají přemýšlet o tom, že to je něco zevnitř, přesně nějaká ta zdravá výživa a 
takové věci – ne, že by se zaměřovaly na kosmetiku.  
T: Kdyby tedy ten profil potenciálně vzniknul, tak si myslíš, že by bylo výhodnější ho 
udělat věkově nevyhraněný?  
R: Podle mě je vždycky lepší si najít nějakou cílovou skupinu, takže si myslím, že je lepší to 
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zaměřovat na adolescenty, protože mladé dívky by po tom šly určitě více, což ale 
neznamená, že starší žena – pokud by měla zájem dovědět se něco o akné – by se tam 
nepodívala, pokud by měla v hlavě ten problém, že má teď akné. 
T: Bavíme se o přípravcích – ze svého pohledu, když si představíš profil jako Akné u žen, 
aby to bylo méně vyhraněné – přijde ti, že by ty lidi zaujalo, že ten Skinoren je léčivý 
přípravek?  
R: Že to není kosmetika?  
T: Přesně tak, není to kosmetika. 
R: Určitě to na člověka působí lépe, když je tam napsané, že tam je nějaká účinná látka, že 
to není jen kosmetika. Myslím si, že ano.  
T: Když jsi mluvila o tom odborníkovi, kdyby se tam nějakým způsobem vyskytoval – 
v rámci nějakého příspěvku třeba – kdyby tam byl třeba dermatolog, kosmetička a 
přispěli by tam třeba ne klasickým PR článkem, ale nějakým lehce odbornějším 
příspěvkem. Kosmetička by tam psala zrovna asi o té hygieně, péči o pleť. Myslíš si, že 
tohle by ty lidi taky zajímalo, nebo si to můžou najít kdekoli jinde?  
R: Měli by to pohromadě, takže by to bylo určitě zajímavější – najít si více informací. Plus, 
kdyby se bylo možné k tomu hned vyjádřit, a ten odborník by zareagoval, tak o to ještě 
zajímavější.  
T: Jako „Dnes tady máme paní doktorku…“?  
R: Tak nějak si to představuju. Když je objektivní a není to úplně evidentní, že podporuje 
jeden produkt.  
T: Když si vezmu toho dermatologa – co bys od těch jeho přípravků očekávala, jaké téma? 
R: Jako problematiku pleti? Tak co může být důvodem, jak to řešit i mimofarmakologicky, 
nějaké možnosti, nějaká úplně základní vysvětlení. Něco v tomhle smyslu. A já si to teď tak 
představuji, že na ty komentáře lidí by odpovídal.  
T: Takže je pro tebe důležité, aby to bylo responsivní? 
R: Já si myslím, že to je nejlepší feedback, protože pak si to člověk přečte a něco se i naučí. 
„Zabralo mi to takto“ nebo „Nezabralo mi to vůbec,“ a tak dále.  
T: Když ještě zůstaneme u těch reakcí, které by tam byly v reálném čase, nebo aspoň 
víceméně reálném – psali by ti lidé spíše do soukromých zpráv v tom Facebooku? Je to 
podle tebe citlivé téma? 
R: Je to určitě citlivé téma a na Facebooku je vidět jméno, takže nějaká ochrana osobních 
údajů… Měla by být a není. Takže si myslím, že kdyby měli tu možnost, tak by psali do chatu, 
což by nebylo pro ten profil moc výhodné… 
T: Protože pak by to sledovači nemohli číst… 
R: Asi by to muselo být nějak ošetřené, aby museli odpovídat na ploše.  
T: Určitě by diskuze mohla vzniknout i pod běžným příspěvkem typu „Co vy a strava?“  a 
profil by na to reagoval třeba „Děkujeme za příspěvek“ nebo „Vidím, že máte špatné 
zkušenosti s…“ – myslíš si, že to tomu dodává nějakou přidanou hodnotu, že ten profil 
reaguje, i když to není přímo jméno? 
R: Na mě to právě působí spíš negativně, když mi odpovídá produkt než přímo třeba Zdravá 
strava. Na mě to působí pozitivně, že reaguje, že se zajímá, že se snaží ještě vytáhnout 
nějakou informaci. Ten člověk, když s ním někdo komunikuje, když se mu snaží pomoct, tak 
to na něj působí o moc lépe.  
T: Já si myslím, že jsme požadovaná témata celkem pokryly a když to teď budu chtít 
stručně shrnout, tak ty jsi pouze na Facebooku, jsi tam docela dlouho, původně ses tam 
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dostala jako na platformu, kde se můžeš bavit s kamarády; nepovažuješ Facebook přímo 
za zdroj informací, ale spíš je to pro tebe feed, který tě zásobuje novinkami, na které se 
pak díváš někam jinam; docela se díváš i na webové produktové stránky, když tě něco 
zajímá, ale vždycky se koukáš ještě na porovnávání; co se týká reklam, tak je pro tebe 
důležitá i vizuální stránka, aby tě zaujaly – kromě toho, že musí jít o něco, co tě samo o 
sobě zajímá, tak ta vizuální stránka tomu určitě pomůže, aby sis toho všimla; a co se týká 
Skinorenu, tak bys dávala přednost tomu, kdyby ten profil byl zaměřený tematicky a 
z tvého pohledu by bylo nejlepší, kdyby tam působil nějaký odborník, který by aspoň 
občas zodpovídal dotazy. Možná bych ještě uvedla, že se domníváš, že dospělé ženy už 
tyto informace možná nevyhledávají.  Takže ti moc děkuji a vypínám nahrávání.  
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Hloubkový rozhovor č. 5 (24. 4. 2018) 
Respondentka:  Veronika 
Věk:    40 let 
Bydliště:   Praha 
Povolání:   Senior Account Manager  
 
T: Dnes začínáme pátý hloubkový rozhovor pro mojí bakalářskou práci. Já teď nastíním, 
o čem ten rozhovor je, proč jsem si tě vybrala, o čem se budeme bavit a co to obnáší za 
podmínky. Rozdělíme to do takových pěti částí, ta první část je úvod, kdy budu víc mluvit 
já, pak už budeš víc mluvit ty. Ještě bych předestřela, že se vůbec nebudeme bavit o 
zdravotním stavu, žádných příznacích, takže přes to, že to má tematiku akné, není to 
zaměřené na to onemocnění nebo stav, ale na ta média. Ta práce se zabývá reklamním 
využitím sociálních médií, potažmo Facebooku s tím, že ta reklama není ve formě 
bannerů nebo pop-upů, ale přímo profilu, který má propagační charakter. Vybrala jsem 
tě proto, protože splňuješ základní tři kritéria pro cílovou skupiny, to znamená: jsi 
dospělá žena, jsi aktivní na sociálních médiích – poměrně dost – a zároveň připouštíš 
osobní zkušenost s akné v dospělém věku. To je celkem zásadní, protože ta kampaň je 
skutečná, ale pro mě je důležité, jestli vůbec ten Facebook nebo sociální média mají smysl 
pro ženy z té cílové skupiny, jestli by je to zajímalo. Protože koncem toho rozhovoru se 
dostaneme ke konkrétnímu přípravku, který by se na tom Facebooku vyskytoval a 
zaměříme se na to, jaké konkrétní informace by ten daný profil měl obsahovat, aby tě to 
zajímalo, aby tě to přitáhlo, aby ses tam podívala. Žádná odpověď není špatná, jsou to 
tvoje názory, pocity, co tě napadne. Můžou to být asociace, cokoli tě k otázkám napadne. 
Není to strukturované jako dotazník, spíš rozhovor, díky kterému získáme různé insighty, 
podněty a podobně. Takže, jestli jsi připravená…?  
R: Jsem připravená. 
T: Dobře! V této části bych se chtěla trošku zorientovat a zjistit, jak ses vlastně na těch 
sociálních médiích ocitla, co tě tam dostalo, proč ses tam zaregistrovala, cos tam hledala 
a podobně – jestli si pamatuješ? 
R: Tak to už je hodně dávno. Myslím, že to bylo někdy v začátcích, když ten Facebook 
začínal. A šla jsem tam proto, že se socializuju ráda úplně všude, kde to jde, tak že se 
socializuju i na sociálních médiích. Takže mě to bavilo, to sdílení, já sdílím ráda i v reálu, i 
v tom. Myslím, že to pro mě není žádá náhražka toho reálného života, ale další prostor, kde 
můžu dělat to samé.  
T: Takže ten prvotní impulz – bylo to pro tebe prostředí, kde ses mohla bavit se svými 
stávajícími kamarády, nebo jsi tu mohla sledovat, co dělají, mít přehled, nebo si jen 
povídat? Dokázala bys to nějak přiblížit? Nebo tě zajímali i noví lidé? 
R: Já jsem určitě ze začátku byla zvědavá, co to je a jak to funguje. Takže mě bavilo sledovat 
– kdysi dávno tam nebyla žádné reklamy, takže to byla povídací záležitost a sdílení věcí. Ze 
začátku tam bylo minimum produktů, firmy nebo kavárny neměly svoje stránky, co si tak 
pamatuju, tak to bylo fakt o lidech. Takže prvotní byla zvědavost, co to jako je, druhé bylo, 
že mě to vlastně bavilo, co ti lidé zažívají, které nevidím často, pak další důvod byl, že – 
nevím, jestli přímo v té době, nebo o rok, dva později – jsem začala mít kamarády, kteří jsou 
různě po světě, takže jsem s nimi v kontaktu, i když jsou daleko. To mi přišlo dobré, že to je 
takové hodně živé médium. Že nemáš takový ten pocit, že jsi někoho neviděla rok, protože 
tam píše, jak se dneska má, co měl k obědu, jak se má jeho rodina nebo psi… Nebo vidíš, 
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jak vypadají teď, když je třeba nevídáš.  
T: Dokázala bys říct, jestli in začátku, když jsi byla zvědavá a zaregistrovala ses tam, jestli 
to bylo proto, že to měli lidé kolem tebe, nebo ty sis sama řekla, že zkusíš Facebook?  
R: Měli to lidí kolem mě a někdo se mě zeptal „Jsi na Facebooku? Je tam něco a něco,“ 
třeba. Ale já už si to moc nepamatuju, protože ty funkce se dost rozšiřovaly během let a já 
už ani nevím, jestli tam tenkrát šlo sdílet, jako dávat tam třeba odkazy, to už si úplně 
nepamatuju. Byla to taková zábava, no.  
T: A za tu dobu, i když neumíš přesně říct, kdy ses tam zaregistrovala – i za tu dobu, co 
tam jsi, vidíš nějaký posun v tom, jak ten Facebook vypadá, jaké má funkce, a třeba i 
v tom, co na něm děláš, jak ho využíváš?  
R: Pro mě se rozhodně stal hlavním informačním zdrojem – pro různé akce třeba. Takže já 
už teď vůbec nesleduju nějaké kulturní přehledy. Dřív si člověk kupoval papírový kulturní 
přehled pro Prahu a tyhle věci, nebo to hledal na internetu, nebo se to dozvěděl od někoho, 
teď to na mě vyskakuje a já už vlastně chodím na akce jen skrz Facebook. A to samé je 
s věcmi, s nějakými produkty, které na mě vyskočí a já si třeba řeknu, že to je zajímavé, 
přečtu si to a tak. Samozřejmě první impulz, když tam začalo být víc reklam, tak jsem byla 
naštvaná.  
T: A když na tebe vykoukne nějaký ten produkt, je to pro tebe spíš otravné, nebo se na to 
i podíváš? 
R: Tak tam jde o tu první upoutávku, to první, co ti ukáže – ten odkaz prostě – tak je jasné, 
o co jde. Já to buď zaškrtnu, že to nechci ukazovat, protože tam mám samozřejmě uvedený 
věk, takže mi to nabízí buď „Nemůžete otěhotnět,“ nebo „Něco pro miminka“ a jde 
zaškrtnout to, co nechceš vidět. Dáš tam, že to je irelevantní reklama. Tak to se mi tam pak 
přestane objevovat. A když je to něco, co mě zajímá, tak to rozkliknu.  
T: a když třeba vidíš u kamarádů, které máš v přátelích, něco, co by tě zaujalo, koukneš 
se tam i sama proaktivně, nebo spíš reaguješ na to, co se ti tam samo zobrazí?   
R: Myslím, že když rozkliknu něco, co mě zaujme a mám tam víc lidí, které to taky zajímá – 
protože to ti to ukazuje, komu se to ještě líbí – tak je to pro mě větší impulz k tomu si to 
prostudovat. Kdybych tam byla sama, tak si řeknu, že to není tak důležité – ne vždycky, ale 
často. 
T: Takže má pro tebe význam i to, že někdo z tvých kamarádů už to lajkuje nebo sdílí?   
R: Taková svým způsobem reference.   
T: Sleduješ i nějaké značky? Můžou to být značky, ale i nějaká tematika. 
R: Ano, to ano.  
T: Co třeba influenceři, ambasadoři značek, zajímá tě to? Nějaké osobnosti, které se na 
těch sociálních médiích objevují a kromě toho, že mluví o svém životě, tak propagují – 
více či méně okatě – nějaké značky. Říká ti to něco? 
R: Ne, to mě nezajímá. Vždycky z toho mám pocit, že jsou placení, takže to neberu jako 
relevantní informaci, protože to vnímám tak, že ten člověk je placený od té značky a cokoliv 
tam řekne, ať už je to dobré nebo negativní – no, negativní to není – tak to pro mě není 
informace, která má tu hodnotu.  
T: Takže to má pro tebe takový negativní punc, lidí, co to propagují…? 
R: Jako, že to není pravda.    
T: Kdybychom zůstaly u těch produktů – od jídla po kosmetiku – má pro tebe nějakou 
váhu hodnocení? Třeba „Dnes jsme vyzkoušeli…, jakou s tím máte zkušenost?“?   
R: Ano, nějakou ano. Liší se to podle nálady a aktuálních potřeb. Ale má.   
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T: Takže bys připustila, že to pro tebe má hodnotu nějakého důkazu – nějakým lidem to 
funguje, tak to taky zkusíš? 
R: Nějakou ano, ale hodně záleží, jestli to v tu danou chvíli vyhodnotím tak, že to jsou 
falešné nebo opravdové feedbacky na tu věc.   
T: V téhle souvislosti – je pro tebe Facebook spolehlivým zdrojem informací? Nebo si to 
vyhledáváš ještě někde jinde? 
R: Přes ten odkaz se většinou dostaneš na stránky toho výrobce a tam máš těch informací 
víc. Takže podle toho se pak rozhoduji, ale není to prvoplánově, že bych to rovnou kupovala. 
Je to tak, že tam to najdu, protože tam najdu všechno – nebo většina takových podnětů je 
tam odtud – pak si to dál najdu… 
T: A řekla bys o sobě, že jsi člověk, který si hodně hledá ty další zdroje, nebo reaguješ 
impulzivně?  
R: Spíš si hledám zdroje.   
T: A co je pro tebe zdroj, na který fakt dáš? Může to být obecně – třeba ty produktové 
stránky, nebo nějaký hodnocení? 
R: Když je to něco, s čím nemám vůbec žádnou zkušenost a je to hodně jiné, než si dovedu 
představit, tak hledám na Google nějaké reference. A teď čtu třeba tam, kde si lidé povídají 
mezi sebou, typu Mimibazar.  
T: Takže koukáš na ta fóra, čteš o těch zkušenostech lidí, kteří tam diskutují.  
R: To je spíš u věcí, u kterých si nejsem jistá na první dobrou.    
T: A má pro tebe větší váhu to fórum, že si z toho pro sebe vytáhneš tu informaci, anebo 
si hledáš i vyloženě nějaké popisy, faktické informace o té věci?  
R: První jsou vždycky ty faktické informace u toho popisu a když mi to nestačí nebo si nejsem 
jistá, tak si hledám ty další, ty fóra a tak.  
T: A přispíváš do nich, nebo je jen čteš? 
R: Nepřispívám.  
T: Myslím, že ten úvod jsme zvládly, pro takovou rámcovou představu o tom, co na 
internetu a potažmo sociálních médiích děláš. Ještě by mě zajímalo, jestli – kromě 
Facebooku – jsi i na jiných sociálních médiích? Instagram, YouTube…  
R: Instagram, YouTube, LinkedIn, to je asi všechno. 
T: A dokázala bys říct, jestli má každé z nich pro tebe nějakou specifickou funkci? Atribut, 
který bys přiřadila k Facebooku, Instagramu… 
R: Tak Facebook jsou spíš informace pro mě, Instagram je o fotkách, zábava, takové míň do 
hloubky. YouTube používám na návody.  
T: Kdybychom se podívaly obecně na reklamu na internetu nebo sociálních médiích, co 
třeba vizuální stránka toho, když na tebe Facebook hází reklamy, které fungují „buď 
anebo“ – buď tě to zaujme, nebo nezaujme. Dáváš v tomhle případě přednost vizuální 
stránce, že tam vidíš nějakou fotku, a ta tě zaujme, nebo je to spíš obsah? 
R: Podle mě to je obrázek. Asi máš v hlavě takové archetypy, to, co tě tam chytne, to jsou 
obrázky. 
T: Kdyby to byla tedy nějaká značka – nevím, jestli sleduješ třeba nějakou kosmetiku – 
když vidíš profil té značky, je pro tebe důležité, jak ty fotky vypadají?  
R: Ano, protože většina těch značek má – look těch vizuálů souvisí s filozofií té značky. To 
znamená, že když je to luxusní kosmetika, tak tam je luxury. Já se chytám na ty „eko a bio“, 
takže tam jsou lístečky, ta opravdovost toho materiálu – máš mýdlo a vedle jsou nějaké 
věci, ze kterých to je vyrobené. A tím mě to osloví.    
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T: Kdybych si to měla vyložit podle sebe, tak když vidíš tu značku, tak aby pro tebe ta 
vizuální stránka byla relevantní, tak by měla odpovídat té image? 
R: Ano, ale měla by být pravdivá. To si pak ověřuju. Pokud se někdo na obrázku tváří, že je 
„eko a bio“, a pak není, tak to odmítám.   
T: Autenticita je pro tebe tedy důležitá...  
R: Ano, autenticita. 
T: Když budeš mít profil nějaké značky, působí na tebe autenticky, vypadá to kvalitně, je 
to k tématu, musíš tam vidět i příspěvky k tématu, nebo ti stačí ten rychlý impulz – 
obrázek a hned like? 
R: Musím se přiznat, že na mě funguje třeba to, když je u toho napsáno „Nejprodávanější 
produkt“. Samozřejmě to nemusí být pravda, ale tak pak čtu ty reference, kolik kamarádek 
to lajkuje…  
T: A kdyby to byla například tedy nějaká biokosmetika a na Facebooku málokdo vítá třeba 
dlouhé články nebo povídání, obvykle to bývá momentální záležitost – koukneš na to a 
hotovo – vadí ti, když ten text nějak začíná, je tam úvod, nějaké téma a dále „Více na…“ 
a proklik na webové stránky toho produktu. Je to pro tebe otravné, nebo tam i koukneš? 
R: Já tam koukám právě. Já naopak, když to má ten úvod rozvláčný, tak mě to nebaví. Spíš, 
když je to v bodech – obrázek, produkt, „nejprodávanější,“ na tohle a na tohle, dělá to 
tohle, třeba celkem pět bodů a nakonec „Více tady…,“ tak kliknu na „Více tady…“.  
T: Když vidíš ty produkty a hledáš je i dál, dáváš nějaký důraz na porovnání výrobků z té 
samé kategorie, nebo si jedeš na tom svém a je ti jedno, co dělají ty ostatní? 
R: To je na základě zkušeností. Zrovna na akné jsme zkoušela už spoustu věcí, takže vlastně 
už teď jsem v tom hodně vybíravá a když na mě působí zase nějaká hloupost, tak to vůbec 
nereflektuju. A vůbec už se nepokouším si objednávat cokoli, co je čistě farmaceutického 
původu, ale spíš ty přírodní produkty. V jednu chvíli zjistíš, že se tam ty věci pořád dokola 
opakují – zinek a něco. A ani to nefunguje… 
T: I to je podnět, že v té cílové skupině se mohou vyskytovat ženy, které už na léky 
rezignují, a priori je to pro ně neúčinné. Ale i tak – čistě hypoteticky, co se týká nějaké 
představy – když už se dostáváme k tomu našemu konkrétnímu přípravku, který mě 
zajímá, což je Skinoren a naše cílová skupina jsou opravdu dospělé ženy s akné. Kdyby se 
ti na Facebooku ukázal takový reklamní profil – i když říkáš, že už se tomu víceméně bráníš 
– spíš by na tebe zapůsobilo, kdyby se jmenoval posle značky, tedy Skinoren, nebo spíš 
podle problematiky, třeba Akné u žen v dospělosti?  
R: Určitě Akné u žen v dospělosti, protože to akné vypadá jinak, projevuje se jinak a funguje 
jinak než to pubertální. Má to úplně jiný začátek, průběh i konec, to znamená, že ve chvíli, 
kdy bych si přečetla, že to je přímo pro mě, tak by mě zajímalo, co vymysleli nového a v čem 
je ta funkčnost jiná, ale pak by mě to zajímalo hodně podrobně. Takže bych chtěla důkaz, i 
kdyby to měl být popis, aby ti vysvětlili, proč je to jinak – ty žlázy nebo nevím přesně – jaký 
je rozdíl, to porovnání. Proč to u těch dospělých žen funguje takhle, oproti tomu v pubertě 
a proč tenhle přípravek zrovna funguje na tohle – podle vás. Takže bych si to přečetla, i když 
jsem na ty bio věci a tak. Já jedu na těch přírodních věcech a jsem přesvědčená, že kůže je 
obraz toho, co máš uvnitř.  
T: S tím právě souvisí i moje další otázka, jestli jsi spíš zastánkyně názoru, že adolescenti 
vyhledávají jiné informace než ty dospělé ženy – co se týká akné.   
R: Ony to mají úplně jinak – dnešní šestnáctileté děti, generace Z – ty jedou na YouTube a 
na Snapchatu a na Instagramu. Takže podle mě to mají úplně jinak.     
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T: A když odhlédneme od toho média, mně jde spíš o ty informace – jestli je zajímá to 
samé, nebo je to u těch dospělých žen věc specifická právě pro ně. 
R: Myslím, že to je specifická věc, kvůli tomu, že už máš tu zkušenost, zkusila jsi už všechno, 
projdeš nějakým procesem, který trvá x let, kdy zase chceš jít na rande, zase se ti něco udělá 
na obličeji. A vlastně jsi už vyzkoušela všechno – co babička doporučuje, co kamarádka, co 
někomu funguje. Jsou lidé, co by o tom mohli napsat knihy. Ale dneska, jestli je ti 16 nebo 
40 let, tak je velký rozdíl, co vyhledáváš za informace. Zaprvé ta děcka jdou po autenticitě, 
ta chtějí vidět na YouTube holu, která nejdřív ukáže, jak má hrozné akné, a pak je tam ta 
samá a nemá ho. Ale že ho doopravdy nemá – že to zabralo.   
T: A myslíš – ze svého pohledu – že jsou vůči tomu ty ženy více nedůvěřivé?  
R: Ta nedůvěřivost je z toho, že zkusíš miliardu věcí za život... 
T: Takže to video tě nepřesvědčí?  
R: To nepřesvědčí – víme, co umí video... Dovedu si představit, že pro ta děcka by to bylo, 
ale muselo by to opravdu fungovat. Samozřejmě, že když mi to nebude fungovat, tak si to 
koupím jednou, ale pak se naštvu, že jsem zase naletěla na reklamní nesmysl. Ale myslím, 
že ty ženy už četly hodně informací o všech těch věcech, konzultuješ to s někým, znáš už i 
ty termíny – zinek.  
T: Dobře, tak když zůstaneme u toho, že ten profil by se jmenoval tematicky – což by tě 
třeba potenciálně i zaujalo – viděla bys ten obsah spíš jako lifestylový, nebo jako lehce 
odbornější – co se týká těch příčin, možností řešení? Lifestyle bych si představila jako „Co 
vy a čokoláda?“ nebo „Opalování s akné“. 
R: Já bych si představila, že tam budou ty konkrétní a pravdivé informace o tom produktu, 
a hlavně o tom, jak funguje. Ale co se týká toho lifestylu, tak na mě by působilo dobře, 
kdyby tam bylo obojí. Protože ten „všelék“ – na to už dneska nikdo neskočí – dnes už všichni 
vědí, že roli hraje zdravý životní styl a to, čím se stravuješ a jakým způsobem žiješ a jestli 
dost spíš, jestli jsi ve stresu – že každý ví, že tohle kůži ovlivňuje. Ta kůže prostě je obraz 
toho, co máš uvnitř, ať už je to stres nebo junk food. Takže bych měla pocit, že to je víc 
pravda, to, co je v té odborné části, kdyby tam psali „Ale samozřejmě nemůžete u toho jíst 
brambůrky, protože to s tím souvisí. Ve chvíli, kdy to budete dodržovat, tak vám to 
pomůže.“. Aby tam byl i reálný dosah, mělo by to být nějak vyvážené. 
T: Že tam je ta každodennost – ty věci zevnitř, které to mohou ovlivňovat a zároveň i ty 
každodenní činnosti, které to ovlivňují.  
R: Já nevím, jestli nejsem nějaký specifický příklad, ale zaprvé znám všechny tyhle 
souvislosti a už mě přestal bavit ten farmaceutický průmysl tím, jak ti pořád něco dává s tím, 
že „Tímhle vyřešíš všechno“. Určitě existuje pořád velká skupina lidí, kteří tomu věří, ty jim 
to položíš před oči a oni po tom sáhnou, že jim to pomůže. Tenhle model už je podle mě už 
trochu překonaný, mělo by ti to dávat informace v širším kontextu.  
T: S tím právě souvisela i otázka toho názvu profilu… 
R: Vlastně kdyby ten příspěvek obsahoval fotku lahvičky, na které by bylo logo – třeba 
Zentiva – a u toho napsáno „Na problematickou pleť“, tak já to ani nerozkliknu. Ale třeba u 
přírodního mýdla, které jsem si teď díky Facebooku koupila, byla fotka mýdla a text „na 
problematickou pleť“. Je to taková kombinace obojího, už ten look funguje. Dnes máš 
obecně na trhu – a nejen u kosmetiky – hodně věcí z přírody, a to má ten svůj vizuál. Má to 
nějakou tonalitu, kterou chytíš, protože jsi na to zvyklá – „To je to pro mě.“.  
T: Už povědomě dáváš přednost tomu, co odpovídá tvým preferencím. 
R: Přesně tak.   
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T: V našem případě se tedy jedná o lék. Kdyby se tam objevila ta informace, že se jedná 
o léčivý přípravek, a právě ne tu kosmetiku – spíš by tě to přesvědčilo…? 
R: Spíš by to bylo plus a právě vím – asi i od tebe – že se nesmí říkat, že jde o lék, pokud to 
lék není. 
T: To nesmí.  
R: Takže pokud by tam bylo uvedeno, že to je lék, tak by to mělo nějakou hodnotu, ta 
informace.  
T: Ta léková reklama má také specifika daná legislativou – třeba, když komunikuješ vůči 
široké veřejnosti, což je samozřejmě i případ Facebooku, tak tam nemůžeš zveřejňovat 
srovnávací reklamu. Nemůžeš tedy říct, že Skinoren, Akneroxid a třeba Aknecolor mají 
tyto atributy a zároveň ten a ten je lepší na tohle. Bylo by pro tebe problematické, že se 
tam v nějaké vyvážené frekvenci objevuje jenom ten jeden přípravek? Že by sis řekla, že 
to je jasně reklamní a raději bys právě viděla, kdyby tam bylo více informací o té léčbě i 
jinými přípravky, hrálo by to vůbec nějakou roli? 
R: To se mi občas stává, že něco odkliknu, čtu to a po čtyřech větách začnu mít podezření, 
scrolluju dolů a vypnu to. To je úplně špatně, to mě naštve. To je lepší to přiznat rovnou, že 
to je lék, je to farmaceutického původu a máš to hned na začátku, než když je to skryté – 
když se to tváří jako článek o tématu a na konci zjistíš, že to je reklama na výrobek. To mě 
hodně naštve, protože je to ztráta mého času. A kdyby to bylo obráceně, tak mi to tolik 
nevadí, protože já už jsem tam klikla s vědomím toho, že jdu to ten výrobek. Už to bylo 
moje rozhodnutí, nebylo to, že mě někdo podvedl. 
T: Takže i kdyby tam byl mix těch různých příspěvků, lifestylové příspěvky, trošku 
odbornější příspěvky a sem tam by se objevil Skinoren, tak to už bys brala jako podvod? 
Že by tě to rušilo, že se by se sem tam objevila fotka s textem „Skinoren na léčbu akné“ a 
dál by zase bylo „Akné u dospělých žen má ty a ty příčiny…“? 
R: Takové příspěvky znám taky, že by tam byl článek a k tomu dáš reklamu jako na tu 
problematiku. 
T: Tam můžeš dát každý den jiný příspěvek…  
R: Když už jdu do takového článku, který popisuje tu problematiku a jde mi o tohle, tak to 
většinou ignoruju – tu reklamu v tom, už neprokliknu na ten výrobek.    
T: Takže za sebe bys řekla, že by bylo lepší, kdyby to bylo jenom informativní s tím, že by 
se tam ten produkt ani neobjevoval? 
R: Ano. Takové články taky existují. Ale jestli mě zajímá výrobek, tak už musí být z prvního 
jasné, že to je výrobek. A pak já něco takového hledám nebo mě to zajímá, tak se tam 
podívám. Já ze své podstaty jsem nedůvěřivá, že to je farmaceutický výrobek, ale má to tam 
ty ženy v dospělosti, tak to je zajímavé, protože to je cílené přímo na tenhle typ akné, se 
kterým mám zkušenost. Takže tomu věnuju pozornost. 
T: Kdyby to bylo Akné v dospělosti, tematický profil, hrálo by pro tebe nějakou roli, kdyby 
se tam občas vyjadřoval nějaký odborník – třeba miničlánek od paní doktorky 
dermatoložky, od kosmetičky? Nebo je ti to jedno? 
R: Já mám vždycky pocit, že to je falešné. Nemám nikdy pocit, že by to byl opravdový 
dermatolog, to může vymyslet jakýkoli copywriter.  To by musel být někdo, kdo je známý, 
někdo, koho obecně veřejnost zná, protože se často vyjadřuje k takovým tématům a 
zároveň bych řešila, kolik mu za to dali.   
T: Je vidět, že to znáš. Ale pro mě tou pointou je, jestli to vůbec ty ženy vítají, když tam 
bude mix – třeba v létě: „Jak se opalujete, jak na to reagujete?“, pak tam může mít 
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příspěvek kosmetička „Pokud v létě akné trpíte, musíte se své pleti víc věnovat.“ – 
podepsaná paní XYZ. Na podzim by tam třeba byl krátký rozhovor s dermatologem, který 
se k tomu bude nějak vyjadřovat. Mě by zajímalo, jestli by tomu tohle dalo nějakou váhu 
pro ty ženy, jestli by to pro ně bylo důležité. 
R: Myslím, že pro ty běžné ženy ano, já jsem v tomhle zase jiná. Když si vezmu svoji mámu, 
tak asi ano. Proto v ATL reklamách jsou zubní doktoři a mají stetoskop – zubaři!  
T: Ono u těch léků – oni je nesmějí doporučovat. Takže oni tam mohou být jako odborný 
hlas, který – pokud je to správně udělané podle práva – může hovořit o té problematice 
a obecně o možnostech řešení. 
R: Rozumím, ale v tom ATL je to hlavně pro tu starší generaci, která bere ty doktory jako 
autoritu. Dnes to už neplatí a pro tu mladou generaci už vůbec.  
T: Takže bys to tam klidně postrádala?  
R: Klidně. To většinou dokonce přeskočím, protože pro mě to ani nemusí být pravda. Je to 
copywriting.  
T: Poslední otázka za mě – sociální média mají velkou možnost responzivity. Když si 
představím diskuzi, třeba na téma „Strava a vaše zkušenosti; co jste vynechali, co jste 
jedli víc…“ – rozvinula by se diskuze iniciovaná tím původním příspěvkem a občas by se 
ozval ten profil formou „Děkujeme za Vaše příspěvky.“ – myslíš si, že to je dobře, když 
ten profil reaguje? 
R: Určitě. Na mě působí dobře, když vidíš, že – já nevím, většinou to dělá agentura – ale 
třeba to, co sleduju já, tak je evidentně malá firma, všichni tomu věří a nejsem si úplně jistá, 
že tam mají někoho externího, kdo jim na to odepisuje. To z toho prostě poznáš. Když tam 
někdo napíše něco složitějšího, ta oni se opravdu snaží a není to takové to „Kontaktujte 
svého dermatologa.“. To je vždycky takové „Aha, to jim dělá agentura.“. Takže mají takovou 
last minute větu, kterou vyřeší všechno.    
T: Takže třeba konkrétní odpověď na konkrétní dotaz, reakci, která je opravdová? 
R: Ano. 
T: A celkově, obecně tedy vnímáš pozitivně, když ten profil reaguje a ne, že tam jen občas 
postne nějaký příspěvek? 
R: Určitě.  
T: Dobře, já myslím, že jsme to pokryly celé. Jen bych si to teď pro sebe ráda shrnula. Co 
se týká sociálních médií, tak jsi na všech typech, LinkedInu, Facebooku a tak dále, 
primárně ses příhlásila na Facebook, už velice dávno, pro komunikaci, sdílení, socializaci; 
reklamu asi docela dobře rozpoznáš, vybíráš si spíš, co tebe přímo zajímá, než abys 
reagovala na to, co ti kdo pošle – takže spíš aktivně; asi docela dáš na vizuální stránku, to 
znamená, že ta vizuální stránka má odpovídat celé filozofii té značky; kdybychom se 
dostaly k tomu profilu, o kterém jsme se pak bavily blíž, tak by s spíš volila ten tematicky 
zaměřený než značkově a nepotřebuješ tam mít ani hlas nějakého odborníka, protože to 
a priori považuješ za další předplacenou inzerci než autentickou informaci a vnímáš 
pozitivně, když ten profil reaguje. Můžeme to takhle uzavřít? 
R: Ano, určitě. 
T: Tak super, tak moc děkuji.  
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Hloubkový rozhovor č. 6 (27. 4. 2018) 
Respondentka:  Klára 
Věk:    29 let 
Bydliště:   Praha 
Povolání:   Účetní 
 
T: Tímto začínáme šestý hloubkový rozhovor pro mou bakalářskou práci na téma využití 
sociálních médií pro farmaceutickou reklamu. Ten rozhovor bude koncipovaný do 
takových pěti bloků, v tom prvním budu víc mluvit já, a potom už jen ty, protože to už se 
tě budu ptát. Tahle první část je takové představení toho, o co se bude jednat, na co se 
tě budu ptát, proč. Budeme se hodně bavit o reklamě na Facebooku – když se o takové 
reklamě budeme bavit, tak to nebude ta ve formě banneru, který se ti ukáže někde po 
straně, ale vyloženě profilu. Profil nějaké značky, nějaké firmy, nebo profil, který se týká 
nějakého tématu. To, že jsem si tě vybrala, je proto, že splňuješ tři kritéria pro tu cílovou 
skupinu – to znamená jsi dospělá žena, připouštíš nějaké zkušenosti s akné i v dospělém 
věku a jsi aktivní na sociálních médiích typu Facebook. Nebudeme se tedy vůbec bavit o 
tvém zdravotním stavu, příznacích, co tě trápí, je to vyloženě zaměřené na ta média. 
Takže se nemusíš bát, že bychom rozebíraly nějaké tvoje osobní potíže. Žádná odpověď 
není špatná, nemusíš nijak extrémně přemýšlet, jestli tomu rozumíš nebo nerozumíš, mě 
zajímá, co si o tom myslíš, jaký je tvůj názor, jaké jsou tvé pocity, dojmy, nápady a tak 
podobně. Takže se do toho můžeme pustit? 
R: Můžeme. 
T: První část je tedy za námi a v té druhé bych se chtěla zorientovat v tom, co na těch 
sociálních médiích typu Facebook děláš, proč ses tam přihlásila, co tě tam zajímá a 
nezajímá a proč. Na kterých těch sociálních médiích vlastně jsi? 
R: Sociální média jako Facebook nebo třeba Viber?  
T: Viber mě v tomhle případě moc nezajímá, protože tam nejsou vlastně žádné profily. 
Takže spíš Facebook, Instagram… 
R: Tak to jsem na Facebooku a Instagramu – ten ale nepoužívám, nic moc tam nesleduju, 
takže ten bych vynechala si úplně. Ten Facebook používám jako jediný, by se dalo říct.  
T: Dokázala bys říct, z jakého důvodu ses tam přihlásila?  
R: No, kvůli tomu, abych byla v kontaktu s bývalými spolužáky, a tak vůbec s lidmi, co se 
normálně nestýkám – jako pravidelně. Takže víceméně kvůli chatu s nimi.  
T: A pamatuješ si, kdy to bylo, jak je to dlouho?  
R: To bylo tak 2012? Já jsem si ho pořídila docela pozdě, pořád jsem nějak odolávala. 
T: A proč jsi odolávala, nebo proč se ti tam třeba nechtělo dřív? 
R: Protože z toho byl každý úplně pryč, všechno to bylo nové a mně se to moc nelíbilo, jak 
to bylo takové, že nemáš to soukromí. Teď už zjišťuju to, že si ho můžeš udělat kdykoli chceš, 
že tam nemusíš hned dávat různé fotky a nějaké záležitosti o sobě, že to je víceméně fakt 
na tobě, co zveřejníš nebo ne.   
T: Takže jsi z toho měla ze začátku takový respekt, že tě to spíš odrazovalo?   
R: Určitě. 
T: Dobře. Teď je to tedy už 6 let, co ses tam přihlásila poprvé a původně jsi to měla kvůli 
komunikaci s přáteli, s tím, koho jsi dlouho neviděla, nebo jsi nemohla vidět. Když vidíš 
ten Facebook teď, pozoruješ nějaký rozdíl – v tom, jak vypadá, a i v tom, jak ho teď 
používáš? Myslíš, že se to nějak liší od začátku? 
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R: Myslím, že ne. Nepozoruju, v čem by měl být rozdíl. Všichni tam dávají různé věci, takže 
to se asi nezměnilo.  
T: A ten tvůj způsob použití se taky nezměnil, pořád to používáš stejně, na to chatování? 
R: Ano, mám a myslím si ale, že ho používám teď už mnohem častěji, než jsem ho používala 
předtím. Teď už je to minimálně na hodinu, co se tam podívám, ale předtím víceméně jen 
na to chatování, teď už i sleduju, co kdo dává na stránky a tak. 
T: A díváš se spíš pořád na ty přátele, které tam máš, nebo se díváš i na něco jiného, když 
si Facebook otevřeš na tu hodinku, kterou s ním strávíš? Probíráš se různými příspěvky, 
jsou to spíš lidé, nebo už je to i něco jiného? 
R: Třeba stránky, co mě zajímají a myslím si, že už teď můžu převážně říct, že to jsou ty 
stránky, co tam mají ty příspěvky, ty lidi to asi samotné omrzelo tam pořád dávat nějaké 
fotky nebo komentáře, asi ty stránky a už mi to i docela vadí, až jsme zrovna dneska 
přemýšlela, že jedny zablokuju, jak tam pořád někdo něco dává.  
T: Takže bys řekla, že – ač ses tam přihlásila relativně pozdě – se tam za tu dobu začalo 
objevovat víc třeba těch firemních stránek než toho, co tam dávají ti tví kamarádi?  
R: Ano, určitě. Asi to mé kamarády omrzelo tam pořád něco dávat a nesbírají ty lajky a 
podobně, takže jsou to víceméně ty stránky, co mě zajímají nebo je sleduju a že ony tam 
právě dávají ty příspěvky.   
T: A když máš ty stránky, které tě nějak zajímají a dáš tam lajk, že je začneš sledovat, tak 
jak se vlastně dostaneš k takové stránce? 
R: Že ji někdo lajknul, nebo že tam někdo něco sdílí, tak mě to nějakým způsobem zaujme 
a už tomu dám taky lajk, takže to pak taky odebírám.   
T: A je to spíš tak, že to přijde od někoho? 
R: Přesně tak.   
T: A kdyby sis představila, že tě něco zaujme i mimo ten Facebook, třeba na internetu 
něco vidíš, taky si tam pak aktivně něco zadáš? 
R: Jako sama od sebe? 
T: Ano.  
R: Tak třeba nějaké firmy nebo podniky, co navštívím a líbilo se mi tam, nebo chci odebírat 
jejich příspěvky, že by tam mohlo být třeba něco zajímavého, něco, co by mě upoutalo, tak 
tomu dám, že chci odebírat jejich příspěvky, abych byla v obraze.   
T: Jasně a koukáš třeba i na nějaké influencery? 
R: Můžu se zeptat, co to je?  
T: Můžou to být třeba youtubeři, někdo takový...  
R: Tak to vůbec ne.    
T: Vůbec se tě to netýká?  
R: Ne, tohle ne.  
T: Takže lidí, kteří mluví o svém životě a mimo to třeba podporují nějakou značku… 
R: To vůbec nesleduju. Sleduju třeba něco z módy, mám tam třeba profil butiku, který nemá 
internetové stránky – abych věděla, co mají nového, akce nebo ceny, ale youtubery, ty 
nesleduju.  
T: A když se koukáš třeba na profil toho místa, které si navštívila, přidáš si ho i na ten 
Facebook, koukáš tam třeba i na nějaká hodnocení, co tam ti lidé dávají? Zajímají tě i 
takové příspěvky v té diskuzi, jestli je tam „Líbilo se nám / nelíbilo“?  
R: Já tu diskuzi všeobecně moc nečtu, je to názor lidí a mně se to většinou i zdá jako 
hlouposti, co tam ti lidé píšou. S tím se neztotožňuju. 
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T: Máš tam třeba i nějakou značku? Třeba mě napadla kosmetika, nebo něco na vlasy? 
R: Mám tam kadeřnictví, kde mají svůj vlastní produkt – Toni&Guy. Ale kosmetiku tam 
nemám. 
T: V momentě, kdy už tam máš nějakou takovou stránku olajkovanou a sleduješ ty 
příspěvky, nebo koukáš na to, co ti tam samo chodí – máš třeba i tendenci si to potom 
hledat a ověřovat i někde jinde na internetu, nebo ti stačí tohle? 
R: Asi mi stačí tohle, nemám potřebu to ověřovat ještě jinde.  
T: Co třeba právě nějaká ta hodnocení – když zůstaneme u přípravků, třeba kosmetiky, 
ovesných kaší nebo jakýchkoli jiných – jsi člověk, který se dívá na hodnocení na nějakých 
internetových stránkách, na zkušenosti ostatních, než se rozhodneš si ho koupit?  
R: Nevím, jestli se to týká přímo přípravků, to asi ne.     
T: To nevadí. A u něčeho jiného, kde jsi třeba opatrnější než u těch přípravků? 
R: Třeba na hodnocení restaurací nebo cestovních kanceláří.   
T: Něco, kam musíš investovat víc peněz?   
R: Něco, kam musím investovat peníze a úplně ty stránky nebo tu firmu neznám, takže se 
raději kouknu na Heureku třeba, kde to je ověřené zákazníky. Takže to ano, to se podívám.  
T: Říkala jsi, že ty diskuze moc nečteš, ani na Facebooku – přispíváš někdy někam do 
nějakých diskuzí? 
R: Ne.  
T: Takže to ani nečteš, ani tam nepíšeš, prostě se koukneš jen na ty informace? 
R: Ano, na ty informace. Když vidím, že ty recenze jsou víceméně kladné, anebo je tam 
hodně negativních recenzí, nebo toho hodnocení těch lidí, tak už k tomu mám svůj názor a 
jdu pryč. Když vidím, že to má dobré, tak to asi je osvědčené a můžu se do toho pustit. 
T: Říkala jsi, že teď pozoruješ, že tam těch příspěvků od firem je daleko víc než dřív – máš 
nějakou představu, co by ti přišlo adekvátní – jestli to vůbec vnímáš – ve významu, jak 
často by tam měli něco psát? 
R: To se konkrétně týká jedněch stránek, které se mi ze začátku hodně líbily, i si myslím, že 
jsem tam sama kolikrát dala nějaký lajk, ale teď už tam asi nemají moc, co dávat, takže tam 
pouštějí samé nesmysly. Takže otevřu Facebook a vyskočí mi x desítek jejich příspěvků a už 
jsem myslela, že to dneska zablokuju, ale ještě tomu dávám poslední šanci a třeba k tomu 
ještě dneska dojde. Už je to obtěžující. 
T: A ty obtěžující příspěvky jsou jakého charakteru? Jsou to fotky například?  
R: Ano, fotky. Dřív to byly víceméně krajinky a pěkné fotky různých míst nebo koutů světa, 
a teď už to jsou stupidní obrázky teplé kávy a medvídka Pú a podobně…  
T: I to může asi být pokus, jak upoutat pozornost... Myslím, že tohle bychom asi měly za 
sebou – jak se po internetu pohybuješ. Můžeme říct, že jsi asi hlavně na Facebooku?   
R: Internet jako takový používám kvůli tomu, abych si přečetla, co se kde děje – jako 
zpravodajství – a k nějakému vyhledávání neurčitého směru. Spíš je to taková jednorázová 
záležitost.     
T: Řekla bys za sebe, že ten Facebook používáš jako zdroj informací? 
R: Zdroj informací – tak to určitě. Já si myslím, že v dnešní době je to úplně normální, 
používat Facebook jako zdroj informací, že už ani ti lidé nechodí na normální internet, ale 
rovnou jdou na Facebook, protože tam je úplně všechno. Už je to tak známé, že už lidé ani 
nejdou někam jinam než na Facebook.    
T: Kdybychom se bavily o té reklamě, tak máš dojem, že jakmile ta firma nebo ten výrobek 
není zároveň i na Facebooku, tak je to jeho nevýhoda?  
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R: … tak o tom nikdo neví, podle mě.  
T: Když tedy vidíš na Facebooku reklamu typu profilu – třeba ten butik, který tam více či 
méně pravidelně dává příspěvky, jaké mají akce, slevy, co mají nového – předpokládám, 
že tam mají i nějaké fotky, že to není jenom text – zajímá tě i to, jak jsou ty fotky udělané?  
R: Hlavně sleduji to, jestli i to oblečení má ta dotyčná na sobě, což konkrétně u tohoto 
butiku, který mám oblíbený, tak to fotí přímo ta paní, která ten butik vlastní. Ale když vidím 
třeba jiné, kde jsou ty fotky asi stažené z internetu, tak už na to mám takový názor, že se 
mi to nelíbí. Že to je osobnější, když si to ta paní vezme na sebe a vyfotí se mobilem, udělá 
selfie s tím oblečením, které má na sobě a dá to na ty svoje stránky. To mi přijde pro ten 
obchod, když podnikáš, takové osobnější a osobitější. Asi to vnímám líp.   
T: Takže to je paní, která má svůj obchod a fotí sama sebe. Dobře, to je určitě lepší, 
protože tam dává i svoji tvář a ty hned víš, že to je ona a je to takové pravdivé  
a autentické. Kdyby si představila třeba nějakou firmu, a ne soukromou podnikající 
osobu, ale třeba značku – třeba Adidas – tam asi takové fotky byly dost problém… 
R: To je ale zase značka. Ty značky si to udělají v akci, zrovna třeba Adidas, Nike, kde ti 
sportovci jsou oblečení a musejí udělat profesionální fotky. To je jasné, tam si nemůžou 
udělat kancelářsky selfie a dát si to na stránky a k tomu text „Kupte si podprsenku za 2000 
korun“.  
T: A myslíš si, že hraje nějakou roli, jak je ta fotka udělaná, na takovémto profilu značky?  
R: To asi určitě. Já myslím, že ti lidí to vnímají, když je to hezky udělané, vypadá to slušivě, 
tak si myslím, že to je důležité.  
T: A když ty vidíš u svých kamarádů nějaký příspěvek, který tě zajímá a dojdeš až k tomu, 
že si ho otevřeš a olajkuješ, je to spíš to téma nebo právě ten obrázek, který u toho je? 
Kdyby to byl ten příspěvek, který sdílejí…  
R: Ten obrázek. Nejdřív mě musí zaujmout to, jestli u toho je fotka a líbí se mi to a až teprve 
potom si to přečtu. Ale co hned vidím, je obrázek. Takže potom čtu dál. 
T: Takže bys řekla, že to je celkem důležité, aby ta vizuální stránka byla kvalitní? 
R: Určitě. A – možná je to mimo soudek, ale mohlo by se ti to hodit – mně tam běhaly i 
reklamy, které nikdo nesdílel a tak – teď se to hodně objevuje – takové video té černé masky 
na akné. Dělá to teď kdekdo a mně to tam vyskakovalo pořád, aniž by to někdo sdílel nebo 
lajkoval, ale pořád. A to je tak nechutné! Ještě, když je to úplně do detailu vyobrazené, jak 
sloupávají tu masku a jsou tam vidět různé bílé tečky. To se mi zdálo tak nechutné, že jsem 
dala i skrýt reklamu. Na to nechci koukat.  
T: Takže ti to přišlo přehnané, až moc? 
R: Ano, nechutné. 
T: Takže to v tobě nevzbudilo takové to uvědomění „Aha, tak takhle to funguje.“?   
R: Asi to tak může fungovat, ale...  
T: … na tebe zrovna ne, tobě to přišlo hnusné. 
R: No, ano. 
T: Ale zas na druhou stranu – aby tě to zaujalo, abys to vůbec otevřela – myslíš, že by to 
mělo být něčím jiné, vtipné, mít nějaký nápad? 
R: Ne, ale já jsem asi taková, že mně se takové věci hnusí. Co se týká nějakých detailních – 
pro mě ošklivých záležitostí – já na to nepotřebuju koukat, aby mi to tam vyskakovalo pořád 
a první, co na Facebooku vidím, je ta hnusná reklama.  
T: Takže aby to bylo trošku vkusné, že to nemusí být pro každého v tomhle provedení. 
R: Ano, mohli to udělat na způsob animace a ne takhle.    
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T: Když by sis ale takový podobný přípravek měla vybrat, zajímají tě zkušenosti ostatních 
lidí, nebo – to vůbec neřešíš a řídíš se svým úsudkem? Třeba i v případě té akné. 
R: Tak tohle je teď takový hit. Myslím si, že jsem to četla a slyšela, že to moc nefunguje. 
Takže si nejsem jistá, moc důvěru k tomu nemám. Samozřejmě není nadto, vyzkoušet si to 
sama a zjistit, jestli to ty účinky má anebo nemá. Nebráním se tomu, ale zatím jsem neměla 
potřebu si to koupit a odzkoušet. Protože ani nevím moc, na jakém principu – i když, to se 
dočtu – asi k tomu zatím nemám takovou důvěru.  
T: Ty jsi říkala, že Instagram moc nevyužíváš. 
R: Ne, nevyužívám, sleduju tam asi tři lidi, a to, že se tam kouknu jednou týdně nepovažuju 
za to, že bych to sledovala, nebo že bych tomu věnovala čas. Sama tam nemám žádné 
příspěvky, nemám tam ani profil a vlastně už si nepamatuju ani heslo.   
T: Takže když zůstaneme u značek, tak kdyby ta značka měla ten profil na Facebooku a 
ještě na Instagramu, tak ten Instagram by tě moc nezajímal? 
R: V dnešní době používají oboje – jak Facebook, tak Instagram. Pro mě by to ale roli 
nehrálo.  
T: Dobře, když jsme se teď bavily o reklamě, tak mě by zajímalo – když jsi třeba viděla tu 
černou masku – tu jsi tedy viděla na Facebooku? 
R: Ano.  
T: A napadlo tě se kouknout přímo na ty produktové webové stránky?  
R: Ne, nenapadlo.  
T: A děláš to někdy? 
R: Ano, to já se podívám. Přímo na jejich webové stránky, to ano. Ale to, co mají na webu, 
mají zároveň na Facebooku, takže nula od nuly.     
T: Takže tohle pro tebe taky není nepostradatelné. 
R: Přesně.  
T: Když se teď podíváme na ten přípravek, který mě zajímá, tak to je Skinoren – krém, 
který je lék. A mě by zajímalo, kdyby se ti mezi těmi nabídkami objevil takový profil, který 
by se jmenoval Skinoren anebo by se jmenoval třeba Akné v dospělosti nebo Akné u žen 
– co z toho by tě zaujalo víc, spíš? 
R: Skinoren jako název by mi nic neřekl. Takových přípravků může být, aniž by to bylo 
jasným způsobem dané, co to znamená, čemu se to věnuje. O to bych asi neměla absolutně 
zájem.   
T: Dobře, když tedy budeme brát v potaz jen tu možnost, že by to bylo zastřešené tím 
tématem, ale nevěnovalo by se to pouze obecně problematice akné, ale bylo by to více 
zaměřené právě na ty dospělé ženy, už to nejsou teenageři – myslíš, že by to vůbec mělo 
význam, nebo bys radši, aby to byl mix úplně všeho? 
R: Jak mix všeho? 
T: Že by to bylo pro všechny, nespecifické – prostě jen Akné, Poraďte si s akné a podobně.  
R: Ženy tohle téma si řeší víc než muži, co si budeme povídat, takže si myslím, že to zaprvé 
upoutá především ty ženy, a ty se tomu tématu začnou věnovat spíš než muži. 
T: A myslíš, že tam nějakou roli hraje i ten věk? Že už jsou to ženy nad 25 let, že by čekaly 
i jiné informace než ty, kterým je 15? 
R: Tak jsou třeba různé časopisy, Marianne, 40+, 30+ jsou taky nějaké, 10+ jsou bravíčka… 
Takže si myslím, že tohle, co je dané věkem, zaujme tu věkovou kategorii, které se to týká. 
Samozřejmě pro mě, když to bude 40+, tak mě to nezajímá. Ale pro mě, co by bylo 30+, tak 
bych se tomu asi začala věnovat víc než 40+. Dané věkem bych taky úplně nedávala. 
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T: Já jsem spíš myslela to, že by tam byly zdůrazněné ty dospělé ženy.  
R: Tak to ano.  
T: A myslíš, že by ty ženy, které jsou už v dospělém věku, takže okolo 30, že by tam čekaly 
něco jiného než ty mladé holky, kterým je 15 nebo 17? Že už jsou tam trochu jiná témata, 
která by očekávaly, nebo je to jedno? Co bys tam preferovala třeba ty? 
R: Asi nějaké krémy, proti vráskám, přípravky proti akné… 
T: Takže bys spíš vítala, kdyby tam byly přípravky, než aby se to zabývalo vůbec tou akné? 
R: Asi všeobecně nějaké přípravky než zaměření přímo konkrétně na akné.  
T: Zajímalo by tě tedy spíš to, jak se to dá řešit? 
R: Ano. 
T: Vnímala bys to tedy spíš jako profil, kde bys našla více informací, jak se s tím poprat? 
R: Jak se o tu pleť starat celkově, protože v dospělosti už to musíš nějak řešit, nejen akné, 
ale celkově tu pleť. Takže bych asi nechodila na stránky, kde mi povědí jenom jednu věc, a 
přitom bych měla používat ještě jiné přípravky, které bych – vzhledem ke svému věku – 
měla používat.  
T: To je zajímavé – takže bys to tedy chtěla mít zaměřené celkově na pleť, nejen na tu, 
kterou trápí akné. To je docela dobrý nápad. Zaujalo by tě třeba, kdyby se tam občas 
objevila například kosmetička, která by tam psala – ne klasický článek, co máš na Super.cz 
a podobně – ale bylo by to takové lehce odbornější, jednou by se věnovala suché pleti, 
jednou zralé pleti, problematické pleti. 
R: Tak určitě, když se k tomu vyjadřuje kosmetička nebo dermatoložka, tak bych k tomu 
měla větší důvěru, že – kdyby třeba uváděla nějaké popisky, situace, postupu, jak o tu pleť 
pečovat, jak se o ni starat – tak by mě to zaujalo asi víc, než když je tam jen nějaký úvod a 
přípravky, které si můžeš vybrat. To by bylo asi rozumné, mít tam i názor odborníka. 
T: Kdyby tam byl i ten lékař, dermatolog – kosmetička by se věnovala péči, jak tomu 
předcházet, jak se udržovat – a ten doktor by mluvil o možnostech řešení, léčivých 
přípravcích… Myslíš, že i to by bylo zajímavé? 
R: Já si myslím, že ano, protože tyhle přípravky nebo produkty si zajdeš nakoupit všeobecně 
do drogerie. Ale myslím si, že kolikrát mnoho dobrých produktů koupíš i v lékárně, a ty si 
myslím, že by doporučil ten dermatolog a kosmetička zase nějaké produkty z drogerie.  
T: Hrálo by pro tebe nějakou roli – protože ten Skinoren by se tam určitě musel objevovat, 
koneckonců by to byla stránka, která slouží k jeho propagaci – kdyby tam bylo uvedené, 
že to je opravdu lék, který je volně prodejný? 
R: To určitě! U kosmetiky kolikrát ani nevím, z čeho se skládá, to složení mi nic neříká, jsou 
tam takové odborné názvy nebo cizí pro mě, že tím se neřídím. Víceméně kouknu, zvážím 
možnosti a beru. Ale léčivo nebo lék, co se koupí v lékárně, tak to už je pro mě důležitější, 
má to svoji váhu, že tomu věřím víc, že to opravdu má nějaké ty účinky, které by mi mohly 
pomoct.  
T: Ještě jsem se chtěla zeptat – kromě toho, že by tam byly tipy odborníků, ať už se jedná 
o péči o pleť nebo možnosti řešení – ten Facebook je dost často taky zábava. Myslíš si, že 
aby to bylo vyvážené, aby to oslovilo i lidi, kteří tyto informace už znají nebo je to 
nezajímá, že by tam měly být i takové lifestylové věci? Představuju si třeba témata jako 
čokoláda, „Jsem u moře s akné…“ a podobně. Že by to bylo i takové z té každodennosti 
těch lidí, kteří to znají. Třeba „Podělte se s námi o svoje zkušenosti s…“ a každý by se 
k tomu mohl vyjádřit. 
R: Podobné tipy většinou přejdu bez povšimnutí. Asi by mě to nezaujalo natolik, abych tomu 
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věnovala víc než pár vteřin. Každý má problémy, nevím, proč bych to někde měla 
zveřejňovat. To mě nezajímá, to projíždím. 
T: A myslíš, že když existuje takový profil, že to na ty lidí působí líp, když se tam sem tam 
k něčemu vyjádří? Věřím, že paní s butikem může být docela aktivní, ale u těch značek už 
to může vypadat trochu jinak. Minimálně se může objevit reakce typu „Děkujeme za 
příspěvek.“ – i když, ty to moc nečteš…   
R: No já ty diskuze moc nečtu, ale sem tam se stane, že je příspěvek a pod ním příspěvek 
toho podniku, tak to samozřejmě vidím, že ta firma reaguje na ten příspěvek, takže si 
myslím, že to je správné. Samozřejmě nemůžeš odpovídat na x desítek nebo stovek 
příspěvků, to si myslím, že by byl nadlidský úkon, ale sem tam je to asi fajn, když ta firma 
reaguje – na kladné i negativní příspěvky.   
T: Dobře, tak já si myslím, že už to máme zdárně za sebou a kdybych si to pro sebe nějak 
mohla shrnout, tak ty jsi na Facebook vstoupila někdy v roce as 2012, takže relativně 
pozdě v porovnání s běžnou populací, ale to nevadí; původně to pro tebe bylo a docela i 
pořád je prostředí, kde si můžeš spíš chatovat s tím, že vidíš, že s tam těch komerčních 
záležitostí objevuje čím dál tím víc, takže to na tebe kolikrát působí i negativně; myslíš si, 
že – pokud se jedná o nějakou reklamu – vizuální stránka je něco, co tě zaujme na první 
pohled a spíš se necháváš zásobovat zprávami, než že by sis tam sama něco vyhledávala, 
takže koukáš na to, co ti tam vyskočí, nebo co kdo sdílí, a pak se na to koukneš, pokud tě 
to zajímá; diskuze moc nečteš, hodnocení spíš jen v případě, že už je to nějaká důležitější 
investice pro tebe; co by se týkalo profilu Skinoren, tak bys to spíš viděla jako pro sebe 
zajímavější, kdyby se to nejmenovalo Skinoren, ale to téma a asi by pro tebe bylo 
zajímavější, kdyby to byly informace nebo příspěvky, které se týkají toho řešení, péče, už 
třeba pro tu věkovou kategorii – jak se o sebe starat, o tu problematickou pleť pečovat, 
případně příspěvky od nějakých odborníků. 
R: Jako celkově ta péče o pleť. 
T: No, a to by mě právě zajímalo, jestli by dávalo smysl to koncipovat tak, aby to bylo 
právě jen o akné v dospělosti u žen. Že kdyby tam byly i ty ostatní informace, jestli by to 
fungovalo.  
R: Já si myslím, že by to zase mohl číst někdo jiný, kdo má jiné problémy a kdo ty přípravky 
chce a investuje do nich. Že by tam mohla být taková všehochuť těch přípravků, než když je 
tam téma jen jednoho problému, než když by se to mohlo týkat x desítek dalších. 
T: Jenže to by z hlediska marketingu zase bylo trošku kontraproduktivní, protože by tam 
mohl být velký odpad lidí, které by zajímal ten Skinoren, protože ti by očekávali něco 
jiného. 
R: Ale zase máš stránky, kde je problematika akné a navazují na to další. Takže chceš něco 
používat na akné, to použiješ, zároveň musíš použít něco jako noční a denní krém, milion 
dalších krémů, pak to souvisí s kosmetikou, protože se musíš namalovat. Myslím, že by se 
to mohlo takhle nabalovat a nemyslím si, že by ten Skinoren nebo problematika akné mohly 
nějak zapadnout, když akné je a bude a lidi na to trpí. 
T: Takže myslíš, že by to měla být taková všehochuť, aby se tam našel každý? 
R: Ano, všehochuť. 
T: Dobře. Třeba já bych tam tu akné nechala, protože to zachytí právě ty lidi, které to 
zajímá a zároveň je může zajímat i něco dál. Ale primárně jsou to ti cíloví lidé, protože to 
je to, co je propojuje. Tak super, já ti děkuji a je konec. 
 


