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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?  
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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.  



13 

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 
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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.  
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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. 
 


