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Anotace 

 Cílem této práce je porozumět tomu, jak se liší účinky stejného marketingového 

mediálního obsahu na publika různých kultur. Mnoho nadnárodních značek je řízeno 

centrálně, kdy je jednotné marketingové sdělení dále sdíleno médií napříč všemi státy. 

Relevantnost obsahu a reakce na něj bývají testovány v zahraničí a nemusejí být nutně 

relevantní pro všechny země, ve kterých je obsah sdílen. McQuail ve své knize Úvod do 

teorie masové komunikace zmiňuje, že různé kultury přijímají stejný mediální obsah s 

různým účinkem. 

Pro analýzu problematiky interkulturní komunikace centrálně řízenými značkami jsem 

si vybrala případovou studii, která bude zkoumat rozdílnou reaktivitu uživatelů sociální 

sítě Facebook na centrálně vytvářená marketingová sdělení na případu značek Felix a 

ProPlan spadající pod zastřešující značku Purina. Případovou studii jsem rozdělila do dvou 

částí, první část se bude věnovat obsahové analýze dokumentů, statistik a již existujících 

výzkumů, na jejichž základě jsem zformulovala výzkumné otázky. Druhou částí je 

sémiotická analýza komentářů pod příspěvky značek Purina na Facebooku, která na 

výzkumné otázky odpovídá. Z nich vyplývá, že reaktivita se v obou zkoumaných zemích 

výrazně lišila v závislosti na kulturních rozdílech definovaných Hofstedeho kulturním 

srovnáním. Na základě této případové studie lze tedy říci, že se reaktivita uživatelů na 

centrálně vytvářený komerční mediální obsah může v závislosti na kultuře měnit. 

 

Annotation 

The aim of this thesis is to understand how the same marketing media content affects 

audiences of different cultures. Many global brands are managed centrally with unified 

marketing communication shared across the nations. Content relevance is tested abroad 

and may not be relevant to all countries where the communication is published. McQuail in 

his book Introduction to Mass Communication, mentions that different cultures accept the 

same media content with different effects. 

I will use a case study for the analysis of intercultural communication of centrally 

managed brands that will examine the difference in responses of Facebook users to 

centrally created marketing communication of the Felix and ProPlan brands that belong 

under the umbrella brand Purina. I divided the case study into two parts, the first part will 

be devoted to the content analysis of documents, statistics and already existing research 



 

 

 

 

from which I formulated research questions. The second part is a semiotic analysis of 

comments of the Facebook users to the Purina brands that is answering the research 

questions. The data from the comments shows that the reactivity within the two countries 

studied differed significantly and depended on the cultural differences defined by 

Hofstede's cultural comparison. Based on this case study, it can be said that user reactivity 

to centrally generated commercial media content may vary depending on the culture. 
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Úvod 

Cílem této práce je studovat, jak uživatelé různých kultur přijímají a reagují na 

centrálně vytvářená marketingová sdělení, zda se reakce liší a proč. Tato reaktivita je dále 

zúžena pouze na prostředí sociálních sítí, kde je marketingová komunikace specifická. 

Praktickou částí práce je případová studie, která srovnává reaktivitu uživatelů České 

Republiky a Spojeného království Velké Británie a Severního Irska na marketingovou 

komunikaci značek Purina na sociální síti Facebook. V teoretické části této práce se 

zaměřím na problematiku globálních značek a interkulturní komunikace. Oba tyto 

fenomény rozeberu také úžeji na prostoru sociálních sítí, neboť je zde komunikace rozdílná 

od komunikace na jiných mediálních kanálech. Dodala jsem také téma extrémních reakcí 

na sociálních sítích, které nejsou na kultuře tolik závislé. 

K analýze v praktické části jsem si vybrala případovou studii, která bude zkoumat 

problematiku interkulturní komunikace na sociální síti Facebook na případu značek Purina. 

Analýzu jsem rozdělila do dvou částí, první z nich zkoumá obsahovou analýzou statistiky a 

dokumenty věnující se problematice, do které zahrnuji také data z výzkumů, konkrétně 

z kulturního srovnání Hofstedeho. V této části jsem na základě sekundárních dat vytvořila 

výzkumné otázky, na které budou odpovídat výsledky analýzy primárních dat. Analýza 

primárních dat zkoumá samotné komentáře pod jednotlivými příspěvky značky Purina na 

Facebooku pomocí sémiotické analýzy. 

S rozvojem informačních technologií vzrůstá i penetrace internetu u českých obyvatel. 

Zhruba tři čtvrtiny české populace má přístup k internetu a aktivně jej využívá. Internetové 

připojení již není ani tak finančně nedostupné, jako bylo v jeho počátcích v devadesátých 

letech. Na mnoha místech existuje navíc zdarma připojení k bezdrátovému internetu 

pomocí Wi-Fi1. Se zvyšující se dostupností internetu tak dochází k masivnímu přílivu 

informací, zpráv, ale také marketingového obsahu. Reklamní obsahy dnes pronikají do 

mnoha sfér, a to i tam, kde bychom je vůbec neočekávali. Důvodem bývá primárně zisk 

nebo náhrada nákladů spojených s vytvořením prostoru, kde se reklamní obsah později 

nachází. Je proto čím dál těžší pro zadavatele tohoto obsahu zaujmout svého potenciálního 

                                                           
1 Český statistický úřad: Informační společnost v číslech 2017 [online]. Str. 7 [cit. 2018-04-28]. Dostupné z: 

https://www.czso.cz/documents/10180/46014808/061004-17_S.pdf/b9a0a83e-7a6f-4613-b1df-

33fe8b5d1a8e?version=1.1 
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zákazníka. Reklama se proto dostává i tam, kde bychom ji nečekali a dostává různé 

podoby, kdy je občas velmi těžké vůbec rozpoznat, že se stále jedná o reklamní sdělení2.  

S rozpínáním internetu uživatelé nacházejí nová prostředí a aplikace, kde mohou trávit 

svůj čas. Sociální sítě jsou proto pro velkou část populace nezbytnou součástí 

každodenního života. To je důvodem, proč se část reklamního obsahu dostává i na sociální 

sítě. Některé firmy vytváří marketingové účty na sociálních sítích, které jim mají pomoci s 

propagací dané značky či daného výrobku a investují čas a peníze, aby se jejich reklamní 

obsah šířil dále mezi uživateli. Snaží se na těchto účtech vytvořit takový mediální obsah, 

které jejich koncové zákazníky zaujme a bude je bavit natolik, aby si jejich produkty 

zakoupili. Na druhou stranu jim zákazníci mohou na jejich účtech nechat svůj názor či 

zpětnou vazbu k produktu či značce, které propagují, což u klasických mediálních kanálů 

možné není3. 

To je také důvod, proč sociální sítě přidávají do své marketingové strategie i nadnárodní 

společnosti. Vzniká zde úskalí, kdy velké nadnárodní společnosti bývají řízené centrálně a 

velká část marketingového obsahu, která se k nám dostane, ať již tradičními mediálními 

cestami nebo přes obsahy na sociálních sítích, je společná pro více států. Ne vždy jsou ale 

tyto obsahy vnímány stejným způsobem napříč státy, což může být způsobeno kulturním 

zázemím daných zemí, relevantností obsahu pro danou zemi nebo i jen načasováním, které 

si pro příspěvek země vybere. Reakce na obsahy bývá zpravidla zkoumána v zemi, kde 

jsou obsahy vytvářeny, a proto sdělení nemusí být relevantní ve všech státech, kde jsou 

zveřejněna.  

Jedním z příkladů je i divize Purina, spadající pod nadnárodní společnost Nestlé, která 

vyrábí krmiva pro psy a kočky. Je to jedna z výše zmíněných centrálně řízených 

společností, kde se velice často řeší rozdílnost účinků reklamních obsahů v rámci 

evropských zemí. Obsahy zveřejněné v České republice jsou vnímány jinak než stejné 

obsahy zveřejněné v zahraničí a také jsou vnímány jiným způsobem, než jak původně 

tvůrci sdělení zamýšleli. Proto jsem se rozhodla tento fenomén prozkoumat blíže v této 

práci. 

                                                           
2 BAACK, Donald a Kenneth E. CLOW. Reklama, propagace a marketingová komunikace. S. 9-79. Brno: 

Computer Press/CP Books, 2008. ISBN 987-80-251-1769-9. 
3 POSPÍŠILOVÁ, Marie. Facebooková (ne)závislost: identita, interakce a uživatelská kariéra na Facebooku. 

Str.10-30. Praha: Univerzita Karlova, nakladatelství Karolinum, 2016. ISBN 978-80-246-3306-0. 
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Oproti původním tezím jsem vynechala analýzu dat na YouTube a digitálních 

platformách. Na digitálních platformách běží pouze kampaňová videa z YouTube, 

případně jsou zde k dispozici pouze reklamní bannery, jejichž data jsou pak smazána, 

navíc na tyto obsahy není téměř možné reagovat, nepošle-li zákazník stížnost přímo 

společnosti, jež marketingový obsah vytvořila. Pokud by data bylo možné získat, stejně by 

nebyla relevantní pro výzkum v prostředí sociálních sítí, proto jsem je tedy ani nezahrnula. 

U jednotlivých videí na platformě YouTube se komentáře nenacházely buď žádné nebo 

pouze jediný. U některých videí byla možnost přidávat komentáře dokonce zablokována, 

nepodařilo se mi tedy získat dostatek dat, abych z nich mohla sestavit relevantní analýzu. 

Na jiných sociálních sítích společnost Purina v České republice své obsahy nezveřejňuje, 

nebylo tedy možné platformu YouTube v analýze nahradit. Data ze sociální sítě Facebook 

naproti tomu byla u některých kanálů objemná, měla by proto být pro analýzu dostačující. 

Co se týče využití literatury z tezí, tak jsem nakonec nezahrnula ani jednu z publikací. 

Publikace, které jsem si do tezí zvolila, jsem pečlivě prošla a na základě konzultace 

s vedoucí práce jsem je shledala příliš obecnými nebo dotýkajícími se problematiky příliš 

zlehka. V případové studii jsem se věnovala spíše problematice interkulturní komunikace a 

specifické komunikaci globálních značek na sociálních sítích, proto jsem upřednostnila 

publikace, které se hlouběji věnovaly přímo těmto tématům. Ze stejného důvodu jsem 

vynechala původně plánované kapitoly mediálních publik sociálních sítí, neboť jsem 

analyzovala pouze sociální síť Facebook, kde je publikum smíšené napříč všemi 

kategoriemi. Místo této kapitoly jsem se hlouběji věnovala publikům jednotlivých 

facebookových účtů, tedy cílovým skupinám, kterým se příspěvky zobrazují. 
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1. TEORETICKÁ ČÁST 

V této části přiblížím teoretické fenomény globalizace a specifika globálních značek. 

Zahrnuta je i jejich specifická komunikace a problematika z pohledu interkulturní 

komunikace. Tuto část jsem také doplnila i o faktickou část týkající se sociální sítě 

Facebook a sdílení marketingových obsahů na této síti. Komunikace globálních značek na 

sociálních sítích není vždy identická s jejich komunikací přes ostatní mediální kanály, 

rozebrala jsem proto výše zmíněné fenomény i v prostředí sociálních sítí. 

Důležitým činitelem v rozvoji mezinárodních značek a jejich komunikační strategie 

byla globalizace, která dané značky rozšířila po celém světě. V následující kapitole 

globalizaci a vznik globálních značek rozeberu podrobněji. 

1.1. Globalizace 

První z teoretických fenoménů, kterému se budu věnovat, je globalizace. Technologický 

rozvoj s sebou přinesl mnohé nové procesy, z nichž jedním z největších je právě 

globalizace. Stejně tak k ní přispělo i ekonomické nastavení států, které vyvážejí a dovážejí 

zboží přes hranice, platí za ně nebo je jim za ně placeno z cizích zemí, vznikl tedy globální 

trh. Velké společnosti si začaly uvědomovat výhody mezinárodních interakcí, od většího 

prostoru, na kterém mohou své produkty prodávat, až po úspory ve výrobě spojené s jejím 

přesunem do zemí s levnou pracovní silou4. 

Stejně tak jako státy a trh se vyvíjejí, i proces globalizace se mění. Nadnárodní 

korporace lze dnes jen těžko přehlédnout, navíc na jednotlivé trhy přinášejí produkty 

s náklady, kterých lokální společnosti jen těžko dosáhnou. Názory na nadnárodní 

korporace se různí. Na jednu stranu pomáhají zemím, kde sídlí jejich výrobní proces a díky 

novým pracovním místům a vloženému finančnímu kapitálu zlepšují místní ekonomiku a 

snižují chudobu. Na druhou stranu nadnárodní korporace mění i samotný systém 

kapitalismu a jejich jediným cílem je pouze profit. Jejich zaměstnanci se velice často 

stávají jejich otroky, protože se musí přizpůsobit nárokům korporace a ztrácí kontrolu nad 

svým životem. Navíc technologický rozvoj a zvyšování produktivity nakonec vedou k větší 

                                                           
4 IONESCU, Alexandru a Nicoleta Rossela DUMITRU. MULTINATIONAL COMPANIES UNDER THE 

GLOBALIZATION CONTEXT. Romanian Economic and Business Review [online]. Vol.7(No.1), 10 [cit. 

2018-03-30]. Dostupné z: ftp://ftp.repec.org/opt/ReDIF/RePEc/rau/journl/SP12/REBE-SP12-A9.pdf 
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nezaměstnanosti, a to hlavně v řadách nekvalifikovaných dělníků. Celkově velmi ovlivňují 

kulturu a tradice ve společnosti, ve které nějakým způsobem fungují5.  

Podle Friedmana nyní nastává období Globalizace 3.0. Díky digitalizaci a dostupným 

technologiím se všechny procesy zrychlují, dnešní společnost ale začíná devalvovat 

nadnárodní značky a zaměřuje se spíše na ty lokální. Velké korporace se snaží tedy nejen 

globalizovat, ale také lokalizovat. Tento fenomén pojmenoval jako glokalizace sociolog 

Robertson. Glokalizace zahrnuje integraci lokálního jazyka a kulturní zvyklosti do 

globálně distribuovaných produktů. Společnosti, které si glokalizační strategie nepřipravují 

nebo si tento trend nepřipouštějí, často ztrácí své zákazníky a dobré jméno svých značek6. 

V následující kapitole se budu podrobněji věnovat vzniku nadnárodních společností, který 

úzce souvisí s jejich komunikačními strategiemi. 

1.2. Nadnárodní společnosti 

S globálním trhem vznikají nadnárodní nebo také globální společnosti, které rozvíjejí 

své ekonomické činnosti ve více než jedné zemi, tedy mimo tu, ve které mají své sídlo a 

původ. K expanzi na nové trhy se společnosti uchylují tehdy, nenabízí-li jejich současný 

trh již příliš možností k růstu a je již nasycen. Vnitřní organizaci nadnárodních společností 

můžeme rozdělit na vertikálně integrované, kdy jsou jednotlivé podniky do společnosti 

integrovány tak, že jejich produkce slouží jako základ pro výrobu v podnicích v jiné zemi, 

dále horizontálně integrované, kdy podniky v jednotlivých státech vyrábějí lokálně stejné 

nebo podobné produkty a diverzifikované, kdy jednotlivé podniky nemají ani horizontální 

ani vertikální strukturu a fungují jednotlivě bez integrace do většího celku. Obraty 

některých velkých nadnárodních společností lze srovnávat s hrubým domácím produktem i 

vyspělých států7. 

1.2.1. Formy vstupu na globální trh 

Všechny nadnárodní značky vznikly původně jako značky lokální. Jednotlivé formy 

vstupů na zahraniční trh je možné rozdělit do tří hlavních kategorií. První a nejjednodušší 

                                                           
5 HALLER, Allina-Petronela. GLOBALISATION, MULTINATIONAL COMPANIES AND EMERGING 

MARKETS. ECOFORUM [online]. 2016, Vol.5(Issue 1(8)), 6 [cit. 2018-03-30]. Dostupné z: 

https://www.researchgate.net/publication/309578701_GLOBALISATION_MULTINATIONAL_COMPANI

ES_AND_EMERGING_MARKETS 
6 COYLE, Brian. 5 Global Companies Localizing Right. KantanMT [online]. (26.9.2016) [cit. 2018-03-30]. 

Dostupné z: https://kantanmtblog.com/2016/09/28/5-global-companies-localizing-right/ 
7 Nadnárodní společnosti. Mendelova univerzita v Brně [online]. [cit. 2018-04-08]. Dostupné z: 

https://is.mendelu.cz/eknihovna/opory/zobraz_cast.pl?cast=57117 
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z nich jsou Vývozní a dovozní operace. Vývoz bývá chápán jako forma vstupu na 

zahraniční trh, která nevyžaduje velké finanční investice. Úplně tomu tak ale není, pokud 

má být značka nebo výrobek v zahraničí úspěšný, je nutné jej podpořit marketingovými 

kampaněmi v cílových zemích. Navíc legislativní prostředí není stejné ve všech zemích 

světa, je proto nutné upravit výrobu a její podmínky tak, aby vyhovovaly všem předpisům, 

které cílové země vyžadují. Do další kategorie spadají formy nenáročné na kapitálové 

investice. Sem spadají například licence, franšízy či smlouvy o řízení. Společnost vlastnící 

značku tedy přímo v zahraničí neinvestuje, ale částečně prodává práva na užívání značky 

firmám v zahraničí působícím a tím je dostane k zahraničním zákazníkům. Poslední velkou 

kategorií jsou Kapitálové vstupy na zahraniční trhy. Tato kategorie je brána jako poslední 

forma vstupu na zahraniční trh, neboť vyžaduje velké finanční náklady. Je tedy 

charakteristická pro velké společnosti a nejčastěji má podobu přímých nebo portfoliových 

investic. Tyto investice značně ovlivňují světovou ekonomiku, investoři přinášejí kapitál 

pro modernizaci a restrukturalizaci podniků, technologické i manažerské vědomosti a 

mohou vytvářet nové pracovní pozice. Spadají sem i akvizice (převzetí společnosti), fúze 

(sloučení dvou společností, přičemž vznikne nový právní subjekt), investice na zelené 

louce (nově založené podniky), společné podnikání (sloučení prostředků dvou společností 

do jednoho vlastnictví) nebo strategická aliance (spolupráce dvou velkých, kapitálově 

silných firem) 8. 

Je logické, že pokud chce společnost neustále růst, musí expandovat za hranice svého 

státu, neboť se na národní úrovni nelze rozpínat věčně. Kromě nových zákazníků ale na 

každou společnost za hranicemi čeká také další konkurence, a protože i zákazníci mají 

omezené zdroje, jsou akvizice a převzetí menších společností tak časté. V polovině 

dvacátého století po světě existovalo více než 500 společností zabývající se výrobou aut, 

dnes je to necelých 20. Společnosti proto musejí být dynamické, jinak jsou pohlceny 

ostatními nebo prostě zaniknou pod tlakem konkurence. Například zahraniční trh tvoří tak 

velké odbytiště pro německé společnosti, že je 94 % jejich produkce exportováno9. 

Všechny produkty, které míří na globální trh, bývají označeny stejnou značkou, aby je 

zákazníci mohli bez problémů poznat kdekoliv na světě. V další kapitole proto rozeberu 

globální značky, jejich charakteristiku, image a specifickou komunikaci. 

                                                           
8 MACHKOVÁ, Hana. Mezinárodní marketing: [strategické trendy a příklady z praxe]. S. 68-84. 4. vyd. 

Praha: Grada, 2015. Expert (Grada). ISBN 978-80-247-5366-9. 
9 KEEGAN, Warren J. a Bodo B. SCHLEGELMILCH. Global marketing management: a European 

perspective. S. 1-23. [Nachdr.]. Harlow [u.a.]: Pearson Education Limited, 2001. ISBN 978-013-8418-267. 
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1.3. Globální značky 

Globální značky jsou definovány třemi hlavními charakteristikami. Jsou dostupné na 

většině majoritních trhů a na mnoha minoritních trzích. Jsou vnímány jako globální i 

spotřebiteli – jsou k dostání po celém světě a také mají jednotnou image po celém světě10. 

Výhodou globálních značek je, že jejich trh působení je velký a mají tedy více prostoru 

k expanzi. Výrobci se snaží posilovat vztah značek se zákazníky, aby šli v obchodě rovnou 

za konkrétní značkou. Velké společnosti navíc plně chápou riziko spojené 

s neregistrovanou značkou, a proto většina značek působí pod ochrannou známkou, aby je 

nemohl žádný jiný výrobce použít. Na druhou stranu nevýhodou může být nejednotnost 

právního prostředí v jednotlivých zemích, kdy v některých zemích ani ochranná známka 

nezaručuje dostatečnou právní ochranu před zneužitím značky a jejího jména11. 

Marketingové i jiné aktivity globálních značek mohou být řízeny lokálně nebo 

centrálně. Většina velkých společností dává přednost centrálnímu řízení svých značek. 

Jako každá strategie má i tato svá pro a proti. Na jednu stranu je centrální řízení výhodné 

tím, že centrální management má plnou kontrolu nad aktivitami v jednotlivých zemích a 

také nad tím, že je Brand image ve všech zemích sjednocená, navíc dokáže z každého 

nápadu vytěžit více. Na druhou stranu prodejní podmínky se v každém státě liší a centrální 

strategie tento fakt nebere vždy v potaz. Proto se centralizovaně řízené společnosti dnes 

rozhodují, zda uvolní alespoň část svých aktivit na lokální trhy, anebo se pokusí přijít 

s aktivitami, které budou vyhovovat všem byznysům12.  

Kromě globálních značek existují tzv. Umbrella Brands neboli také zastřešující značky. 

Jedná se o značky, které zastřešují služby či produkty jedné společnosti. Značky nebo 

produkty, které jsou takto strukturovány, jsou pak centrálně řízeny stejnou marketingovou 

a ekonomickou strategií. Strategie bývá propracována tak, aby si značky, které jsou 

zahrnuté pod jednu zastřešující, samy sobě příliš nekonkurovaly nebo se na trhu 

neohrožovaly. Velice často jsou menší značky takto zastřešeny korporátní značkou ve 

                                                           
10 CRAIG, S. C., DOUGLAS, S. P. Building global brands in the 21st century. Japan and the World 

Economy, 2000, vol. 12, č. 3, s. 273 – 283. ISSN 0922-1425 
11 BROOKE, Thomas W. Globalization Of The World Economy And Brand Protection. Corporate Council 

Business Journal [online]. 1.6.2008 [cit. 2018-04-08]. Dostupné z: 

http://ccbjournal.com/articles/9967/globalization-world-economy-and-brand-protection 
12 HOFF, Edward J. a John A. QUELCH. Customizing Global Marketing. Readings in international 

business: a decision approach. Cambridge, Mass.: MIT Press, c1993, str 167 - 192. ISBN 9780262510660. 
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velkých společnostech, které mají mnoho odvětví, aby byla jednotlivá odvětví lépe 

rozpoznatelná. Příkladem může být Unilever, Ferrero nebo právě Nestlé a Purina13. 

1.3.1. Image globálních značek 

Jak již bylo zmíněno výše, jedním z parametrů globálních značek je jednotná image. 

Pozitivní image značky vytváří marketingová komunikace, která buduje silné, příznivé a 

jedinečné asociace se značkou. Další pozitivní reakce může vytvořit například osobní 

zkušenost se značkou nebo doporučení. Marketingová komunikace by měla být ideálně 

cílena na relevantní zákazníky, jinak bude ignorována, v horším případě se dočká negativní 

reakce. Pozitivní image značky vede k pozitivním názorům zákazníků, kteří ji pak mohou 

šířit dále. 

Globální společnosti pociťují svou společenskou odpovědnost a ve snaze zbavit se titulu 

globálních vykořisťovatelů zahrnují do marketingových strategií také sociální či zelený 

marketing. Těmito plánovanými akcemi se snaží pozitivně ovlivnit image společnosti a 

značek tím, že z nich vytvářejí různé mediální obsahy. Sociální marketing je program, kdy 

se společnost pomocí spolupráce s konkrétním charitativním projektem snaží získat důvěru 

zákazníků. Americké společnosti platí ročně více než 600 milionů dolarů, aby mohly ke 

svým kampaním přidávat loga neziskových organizací, kterým přispívají. Tento typ 

marketingové komunikace je založen na myšlence, že zákazníci spíše budou kupovat 

produkty společnosti, která pomáhá dobré věci. Dle amerického průzkumu až polovina 

spotřebitelů změnila značku nakupovaného zboží jen proto, že pomáhá dobročinným a 

neziskovým organizacím. Na druhou stranu existují i zákazníci, kteří značku pro konkrétní 

charitativní projekt zavrhnou, protože s ním jednoduše nesouhlasí. Na kontroverzní téma 

narazila společnost Dayton Hudson, která podporovala centra pro plánované rodičovství, 

intimní péči o nastávající matky a případnou interrupci v případě nechtěného těhotenství. 

Před jejich obchody se pak objevilo několik protestantů, které tato podpora pobuřovala. 

Stejně jako ostatní marketingová komunikace, tak i tato je plánována tak, aby společnosti 

něco přinesla. Ideálně je to dobré jméno společnosti a značek u zákazníků a větší prodeje a 

zisky v obchodech. Spotřebitelé ale bývají k těmto kampaním již celkem skeptičtí, protože 

mají pocit, že se velké společnosti snaží pouze přiživit na dobrém jméně charitativních 

organizací. Navíc pokud společnosti dávají najevo svou dobročinnou aktivitu až příliš, 

                                                           
13 Brand Trust: Umbrella Brands [online]. [cit. 2018-04-08]. Dostupné z: https://www.brand-

trust.de/en/glossary/umbrella-brand.php 
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spotřebitelé to vnímají pouze jako akt pro zvýšení profitu. Podaří-li se ale společnosti 

navázat spolupráci, která působí přirozeně, má to na spotřebitele naprosto opačný efekt a 

tato spolupráce bývá přijata velice pozitivně. Zelený marketing je produkce a propagace 

výrobků, které jsou svou výrobou a používáním šetrné k životnímu prostředí. Tento typ 

marketingové komunikace bývá spotřebiteli vnímán velmi pozitivně, ve skutečnosti je ale 

velká část zákazníků upřednostní pouze v případě, jsou-li ostatní parametry stejné jako u 

konkurenčních výrobků. Pro pozitivní vztahy se značkou společnosti přicházejí také 

s různými věrnostními programy. Za nákupy svých produktů nabízejí různé výhody, dárky 

či slevy na příští nákup14. 

Ne vždy mediální komunikace vede k pozitivním reakcím na společnosti a jejich 

značky. Obzvlášť globálně působící společnosti čelí velkému množství negativních reakcí, 

kterým je nutno čelit tak, aby nepřišly o své zákazníky. K negativním reakcím na 

marketingovou komunikaci dochází například pokud se reklama dotýká nějakého 

kontroverzního tématu nebo tématu s kulturním, etnickým nebo rasovým podtextem, který 

může část populace pohoršit či urazit. Postačí také, aby se konzument obsahu nacházel 

v negativním psychickém stavu, který si pak s reklamou či produktem může asociovat15. 

Ve chvíli negativního doporučení nebo firemní krize se pak negativní reakce šíří dále. 

Tímto si prošla například společnost Johnson & Johnson, kdy po požití jejich kapslí na 

bolest Tylenol zemřelo v Chicagu 7 lidí na otravu kyanidem. I když kapsle otrávil někdo 

zvenčí, tato krize značku Tylenol téměř zničila, protože jí již lidé dále nedůvěřovali. 

Společnost musela vynaložit obrovské úsilí, aby značka svou důvěru získala zpět16. 

1.3.2. Image značky na sociálních sítích 

Budování značky na sociálních sítích je naprosto odlišné od budování značky 

klasickými mediálními kanály. Na sociálních sítích je potřeba s uživateli mluvit otevřeně, 

přímé prodávání značky zde nefunguje. Komunikace značek na sociálních sítích je tedy 

spíše o navázání vztahu se zákazníky. Mnoho odborníků doporučuje dělat spíše menší 

kampaně, protože i ty mohou zaujmout dostatečný počet uživatelů. Navíc se zde nedá 

                                                           
14 BAACK, Donald a Kenneth E. CLOW. Reklama, propagace a marketingová komunikace. S. 9-79. Brno: 

Computer Press/CP Books, 2008. ISBN 987-80-251-1769-9. 
15 SRULL, Thomas K. Affect and Memory: the Impact of Affective Reactions in Advertising on the 

Representation of Product Information in Memory. Advances in Consumer Research [online]. Association for 

Consumer Research, 1983(Volume 10), 520-525 [cit. 2018-04-14]. Dostupné z: 

http://acrwebsite.org/volumes/6173/volumes/v10/NA-10 
16 SUSI, Beyna. Effective Crisis Management: THE TYLENOL CRISIS, 1982 [online]. [cit. 2018-04-14]. 

Dostupné z: http://iml.jou.ufl.edu/projects/fall02/susi/tylenol.htm 
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úplně určit směr, kterým se kampaň vydá, nemusí nikoho zaujmout, může zaujmout a 

virálním způsobem se pozitivně nebo i negativně rozšířit viz příklad řetězce McDonalds. 

Také je nutné se kampani věnovat i po zveřejnění, sociální sítě jsou dynamické médium, 

kde uživatel očekává reakci rychle17.  

V roce 2012 uvedl ve Spojených Státech řetězec McDonald kampaň, ve které se snažil 

poukázat na původ svých potravin a označoval je hashtagy (klíčová slova na sociálních 

sítích, dle kterých lze vyhledávat) #meetthefarmers a #mcdstories. Tato kampaň ale na 

sociální síti Twitter vyvolala neuvěřitelnou vlnu reakcí, když uživatelé druhým hashtagem 

označovali všechny své negativní zkušenosti s tímto řetězcem. Celá kampaň byla stažena 

po dvou hodinách, na sociálních sítích ale bohužel nelze ovlivnit, kdo jaké hashtagy 

využívá, takže uživatelé negativní reakce sdíleli ještě několik měsíců poté18. 

Image značky vytváří nejen kvalita a vzhled produktů, jak již bylo zmiňováno, velmi 

důležitá je při vytváření asociace se značkou i marketingová komunikace. Centrálně řízené 

značky mají velice specifickou komunikaci, kterou přiblížím v následující kapitole. 

1.4. Marketingová komunikace centrálně řízených značek 

Marketingová komunikace centrálních značek je mnohdy paradoxní. Měla by ji 

vystihovat věta „think global, act local“18, kdy se centrální management angažuje do 

tvorby komunikace pro více států. Tato komunikace se setkává hned s několika různými 

problémy. Prvním je různorodost hodnot v jednotlivých státech. Například ve Spojených 

Státech se novými produkty, inovacemi apod. nahrazují ty staré. Naproti tomu ve státech v 

Asii vychází z tradic, které recyklují v moderním způsobu života. Dalším je míra 

individuality a náležitosti. Paradoxně například v Severní Americe je individualismus 

silnou potřebou každého obyvatele, ale zároveň chtějí někam patřit. Problém kulturní a 

národní identity zase vytváří tzv. globální – lokální paradox. To znamená, že čím více lidé 

vědí o ostatních kulturách a národnostech, tím více si uvědomují svou kulturní a národní 

identitu. Příkladem může být marketingová komunikace v rámci Evropské unie (EU), která 

se snaží sjednotit evropské státy. Čím více lidé poznávají ostatní státy patřící do EU, tím 

více v marketingové komunikaci dávají přednost lokálnímu kontextu. Neposlední v řadě 

                                                           
17 ÇIÇEK, Mesut a İrem Eren ERDOĞMUŞ. The impact of social media marketing on brand 

loyalty. Procedia - Social and Behavioral Sciences [online]. 12.10.2012, (Volume 58), 1353-1360 [cit. 2018-

04-14]. Dostupné z: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877042812045818 
18 SINGH, Anurag a Punita DUHAN. Managing public relations and brand image through social media. Str. 

20-21. Hershey: Business Science Reference, An Imprint of IGI Global, 2016. ISBN 978-152-2503-330. 
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problémů je technologický paradox. Ač se technologie vyvíjí globálně, v každém státě se 

její míra penetrace různí. Důvodem je nejen ekonomická situace obyvatel, ale také jejich 

individuální potřeby. V Evropě se například liší penetrace internetu. Ve finských 

domácnostech je 98 %, kdežto v těch italských jen 56 %. Také jeho využití a frekvence je 

různá, a to i v ekonomicky stejně silných zemích. Nakonec je zde mediální paradox, který 

poukazuje na to, že ač mohou být mediální obsahy snadno sdílené, místní mediální 

organizace nebo přímo vláda nedává tyto obsahy k dispozici. Většina televizních stanic je 

kódovaná, aby stanice nebylo možné přijímat mimo dané území, dokonce i některé 

internetové obsahy jsou zablokované nebo upravené pro IP adresy náležící určitým 

státům19. 

Obecně by tato komunikace měla být zaměřena lokálně a na zákazníky. Čím více je 

společnost globálně rozšířená, tím více se její komunikace zaměřuje na produkty, značky a 

trh a ztrácí se v ní lokální aspekty. Značky se tedy globalizují, trhy a management se 

centralizují, ale jejich zákazníci zůstávají lokální a ztrácí motivaci si jejich produkty 

kupovat. Marketéři se navíc snaží pochopit myšlení svých zákazníků, investují nemalé 

peníze do průzkumů, aby zjistili jejich potřeby, a nakonec pro kampaň vytvoří 

standardizované sdělení vhodné pro všechny řízené státy, které je v rozporu se všemi 

předchozími průzkumy. Hlavním důvodem je zaměření na produktivitu a finanční náklady, 

kdy jim standardizace přináší menší náklady na marketingový obsah. K jediné lokalizaci 

tak dochází při překladu sdělení do jazyka daného státu, kdy je možné jej mírně kulturně 

upravit. Anholt k tomu ale říká, že jazyk jako takový kulturní chování a myšlení příliš 

neodráží a tyto překlady jsou jako namalovat špičku ledovce na červeno a doufat, že se 

zbarví celý20. 

Existují tři hlavní typy marketingové komunikace nadnárodních společností. První je 

etnocentrická marketingová komunikace. Tento typ komunikace vzniká, pokud společnost 

expanduje na zahraniční trh, ale nechce se mu přizpůsobit. Vedení má pocit, že stát původu 

společnosti je nadřazenější tomu, na který expandovali, tudíž pokračují ve stejné 

komunikaci a se stejnými produkty s tím, že se nové trhy přizpůsobí. Společnosti i 

komunikace jsou plně centralizované a hlavní management je pouze v místě sídla 

společnosti. Druhým typem je polycentrická decentralizovaná marketingová komunikace. 

                                                           
19 MOOIJ, Marieke K. de. Global marketing and advertising: understanding cultural paradoxes. Fourth 

Edition. Los Angeles: SAGE Publications, 2014. ISBN 978-145-2257-174. 
20 ANHOLT, Simon. Another one bites the grass: making sense of international advertising. New York: 

Wiley, 2000. ISBN 978-047-1354-888. 
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Tento typ komunikace se vyznačuje tím, že společnost má pro každý trh specifické 

produkty, které komunikuje pouze na lokální úrovni. Hlavní management se nachází sice 

v sídle společnosti, ale v každém cílovém trhu je regionální management, který řídí 

veškeré projekty. Posledním typem je regiocentrická nebo také geocentrická komunikace. 

Jde vlastně o kombinaci etnocentrického a polycentrického modelu. Společnosti 

produkující geocentrický obsah jsou stále nadnárodně řízené, jejich vedení ale vidí drobné 

rozdíly nebo podobnosti v jednotlivých regionech, proto je komunikace upravována pro 

jednotlivé regiony, aby byla více relevantní lokálním zákazníkům21. 

Tím, že existuje více mediálních kanálů, na kterých společnosti mohou komunikovat, je 

pro ně nutné optimalizovat účinnost této komunikace v závislosti na vynaložených 

financích na jednotlivých kanálech. Před příchodem digitálních médií se používaly dva 

typy strategií. Prvním z nich byla standardizace, kdy se stejné sdělení pouze přeložilo do 

jednotlivých jazyků. Tím druhým typem byla adaptace, kdy byla marketingová sdělení 

navrhována pro jednotlivé země zvlášť. Tím, že jsou mezi tradičními a digitálními médii 

tak velké rozdíly, společnosti zavedly globálně integrovanou marketingovou komunikaci 

(GIMC), která koordinuje rozdělení mediálních kanálů v nadnárodních společnostech. 

Tento koncept vychází ze standardizace mediálních sdělení, kdy je vytvářena centrální 

komunikace, která je pak přeložena do lokálního jazyka. GIMC vytváří tzv. mediální či 

marketingový mix, kdy jsou jednotlivé typy médií poskládány tak, aby se dosáhlo co 

největšího účinku centralizovaného sdělení v závislosti na vynaložených prostředcích. 

Účelem mediálního mixu je zesílit globální značku natolik, aby si ji co nejvíce zákazníků 

vybavilo a její produkty si zakoupilo22. 

Mezi výhody centrálně řízeného marketingu tedy patří nízké náklady ve výrobě a 

distribuci materiálů, pokud nejsou lokalizovány, potenciální úspora na marketingové 

strategie, větší síla a rozsah značek, konzistence v image značky, schopnost rychle 

adaptovat marketingové programy. Mezi nevýhody se pak řadí rozdíly ve spotřebitelských 

potřebách a přáních, rozdíly ve spotřebitelských reakcích na marketingové obsahy a 

mediální mix, rozdíly v konkurenčním prostředí, rozdíly v právním prostředí nebo 

                                                           
21 KEEGAN, Warren J. a Bodo B. SCHLEGELMILCH. Global marketing management: a European 

perspective. S. 1-23. [Nachdr.]. Harlow [u.a.]: Pearson Education Limited, 2001. ISBN 978-013-8418-267. 
22 BAACK, Donald a Kenneth E. CLOW. Reklama, propagace a marketingová komunikace. S. 9-79. Brno: 

Computer Press/CP Books, 2008. ISBN 987-80-251-1769-9. 
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vývojové rozdíly jednotlivých trhů, kdy ne vždy je možné implementovat všechen 

vytvořený marketingový obsah23. 

Jedněmi z nejnovějších marketingových platforem, které mění složení marketingového 

mixu a nabývají v marketingové komunikaci na důležitosti, jsou sociální sítě. V další 

podkapitole se proto věnuji specifikacím marketingové komunikace právě na sociálních 

platformách. 

1.4.1. Používání sociálních médií v marketingu 

 

Sociální sítě přinášejí nový prostor pro šíření marketingových obsahů. Množství 

uživatelů, kteří využívají sociální sítě na denní bázi, je opravdu velké, a proto se nelze 

divit, že velká část společností dnes tyto platformy využívá pro svou marketingovou 

komunikaci. Platformy mají k dispozici různorodé informace o uživatelích, které ulehčují 

cílení obsahů na správné uživatele. Navíc pokud je obsah skutečně zajímavý, uživatelé si 

jej mezi sebou mohou začít sdílet a šířit jej tak bezplatně na další zájemce24.   

Potenciál Facebooku pro kontakt s jeho uživateli objevily nejprve třetí strany vytvářející 

online aplikace. V roce 2008 Facebook veřejně otevřel svou platformu pro tyto aplikace 

třetích stran a jeho uživatelé si je tak mohli stahovat a instalovat. Tyto aplikace sklidily 

obrovský úspěch, jedny z nejstahovanějších měly na svém účtu během pár měsíců přes 35 

milionů stáhnutí. Proto po vzoru Facebooku začaly i další americké sociální sítě aplikace 

třetích stran přidávat. Facebook začal přitahovat i inzerenty a to proto, že jádro jeho 

uživatelů tvořili vysokoškolští studenti či absolventi, kteří jsou vzdělaní a disponují většími 

finančními prostředky25. 

S rozšířením sociálních sítí a s příchodem možnosti publikovat zde marketingové 

obsahy byly u mnoha společností narušeny klasické marketingové strategie. Společnosti se 

musely vyrovnat s faktem, že existují nové nástroje a platformy, do kterých by se měly 

zapojit, chtějí-li ve své komunikaci dosahovat dobrých výsledků. Sociální sítě nabízí 

interaktivní komunikaci se zákaznickou komunitou a je možné díky informacím 

                                                           
23 KELLER, Kevin Lane. Strategické řízení značky. Praha: Grada, 2007. Expert (Grada). ISBN 978-80-247-

1481-3. 
24 BOWDEN, Jason. The Impact of Social Media Trends on Digital Marketing. Social Media 

Today[online]. 17.3.2014 [cit. 2018-04-02]. Dostupné z: https://www.socialmediatoday.com/content/impact-

social-media-marketing-trends-digital-marketing 
25 ANG, Chee Siang. a Panayiotis. ZAPHIRIS. Social computing and virtual communities. Str. 274-278. 

Boca Raton: CRC Press/Chapman and Hall Books,, 2010. ISBN 978-1420090420. 
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vyplněných na uživatelských profilech efektivně cílit na ty, u kterých je velká 

pravděpodobnost, že je obsah zaujme. Díky interaktivitě sociálních sítí se zde společnosti 

mohou dozvědět, co si vlastně zákazníci o jejich značkách myslí a jaké s nimi mají 

zkušenosti. Navíc lze pomocí sociálních sítí rozšířit vědomí uživatelů například o detailní 

návod k použití určitého produktu nebo k čemu je vlastně dobrý. Je nutné na sociální sítě 

nahlížet jako na nástroj pro sblížení a komunikaci se zákazníky (byť i potenciálními) než 

jako na přímé odbytiště produktů26.  

Sociální sítě představují obrovskou příležitost pro marketingovou komunikaci, a proto 

je čím dál více společností využívá. Globálně působící společnosti, a hlavně ty centrálně 

řízené, se snaží přijít se strategií, která je pro jejich značku relevantní. Značka Coca Cola 

využívá pro své globálně známé produkty stejnou komunikaci s ikonickou lahví po celém 

světě a někdy ji ani jazykově nelokalizuje. Pro Nestlé a jejich globální produkty ovšem tato 

strategie příliš nefunguje, komunikace produktů bývá lokalizována tak, aby byla jazykově 

a u některých značek i kulturně relevantní27.  

Vzhledem k samotné povaze centrální komunikace globálních značek je potřeba, aby 

byla kulturně relevantní. Proto se v následující kapitole podívám na tuto problematiku 

z hlediska interkulturní komunikace. 

1.5. Interkulturní komunikace 

Přes to, že jazyk a kultura jsou dvě spojené disciplíny, interkulturní komunikace jako 

obor vznikla teprve nedávno. Tato vědní disciplína vyplynula z problémů, které lingvisté 

po celém světě řešili ve spojení s moderní městskou komunikací a které vyžadovaly více 

antropologický přístup k jazyku. Potřeba cestovat za zábavou a prací, migrace mezi státy a 

expanze mezinárodního trhu nabídla interakce za národní nebo kulturní hranicí států. 

Stejně tak ale vyvstal komunikační problém, který nebyl způsoben neznalostí jazyka či 

gramatiky, i když tyto faktory mohly být jeho součástí. Právě naopak, pokud se imigrující 

menšina naučila mluvit plynně jazykem země, do kterého se přistěhovala, neporozumění 

s většinou se paradoxně prohloubilo. Toto neporozumění pramení z nedostatku znalosti 

kultury daného státu a znalosti stylu přemýšlení a vyjadřování místních obyvatel. Tyto 

                                                           
26 BOWEN, Gordon a Wilson OZUEM. Competitive Social Media Marketing Strategies. 317s.  Hershey: IGI 

Global, 2016. ISBN 978-1466697768. 
27 HARRIS, Candie. Managing a Global Social Media Presence: What’s a Brand to Do? [online]. [cit. 2018-

04-14]. Dostupné z: https://www.likeable.com/blog/2016/managing-a-global-social-media-presence-whats-a-

brand-to-do/ 
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rozdíly, které způsobují potíže v komunikaci členů různých kulturních, etnických a 

společenských skupin se dají označit jako problémy interkulturní komunikace28. 

Samotná kultura je koncept, který je těžké definovat. Existuje více než 200 různých 

definic, které se jej snaží obsáhnout. Hofstedeho definice je jedna z nejznámějších. Podle 

něj je kultura kolektivním nastavením myšlení, která od sebe odděluje členy jedné lidské 

skupiny od druhé. Ke kolektivnímu nastavení myšlení patří například společenské normy, 

chování a zvyky, ale i společenské a interpersonální vztahy či preferované způsoby 

myšlení. Kulturu ovlivňuje také vzdělání, rodina nebo také technologické, ekonomické a 

politické parametry společnosti. Podíváme-li se na kulturu jen z pohledu interakcí, je dnes 

velice těžké do komunikace zahrnout pouze jediný kulturní celek. Navíc i samotné kultury 

nejsou uvnitř homogenní a členové kultury mohou přesahovat geografickou hranici, kdy se 

například přestěhují do jiného státu s jiným kulturním zázemím. Mezi jednotlivými členy 

různých kultur tak vznikají problémy v interkulturní komunikaci tím více, čím rozdílnější 

samotné kultury jsou29. 

Sociální a kulturní prostředí jsou zásadní faktory, které ovlivňují úspěchy či neúspěchy 

globálních marketingových strategií. Machková definuje kulturu jako „identitu lidí, která 

vytváří vzor vztahů a chování ve společnosti“. Jednotlivci pak inklinují k přijímání 

kulturních pravd a ignorují nebo blokují vše, co je s nimi v rozporu. Tyto kulturní pravdy 

mají sice dynamickou povahu, ale ve srovnání se změnami ve společnosti jsou jejich 

změny pomalé. Kulturní vlivy se pak promítají i do spotřebního chování a vnímání 

marketingových komunikací30. 

Jak již bylo zmíněno, velké nadnárodní společnosti se snaží svou marketingovou 

komunikaci sjednotit po celém světě, aby měla značka stejnou image. Vzniká tak globální 

komunikace aplikovaná přes všechny státy působení. Komunikáty vytváří centrální 

grafická či jiná agentura, která má za úkol zajistit jednotnost komunikace a image značky. 

Lokální trh si pak vybere materiály, které jsou pro něj relevantní. Nejvíce homogenizovaná 

je stále komunikace ve Spojených Státech, souvisí to hlavně s tím, že velká část těchto 

společností mapuje svůj vznik právě zde. Američané proto tuto komunikaci vůbec 

                                                           
28 ENNINGER, Werner, Karlfried KNAPP a Annelie KNAPP-POTTHOFF, ed. Analyzing Intercultural 

Communication. S i-6. Berlin: Walter de Gruyter & Co, 1987. ISBN 9783110112467. 
29 HOFSTEDE, Geert H. Culture's consequences: international differences in work-related values. Beverly 

Hills, Calif.: Sage Publications, c1980. ISBN 978-080-3914-445. 
30 MACHKOVÁ, Hana. Mezinárodní marketing: [strategické trendy a příklady z praxe]. S. 24-35. 4. vyd. 

Praha: Grada, 2015. Expert (Grada). ISBN 978-80-247-5366-9. 
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nevnímají jako globální. Tato jednotná globální komunikace ale nepůsobí na všechny 

národy stejně. Navíc i přes homogenizované sdělení například na internetu nebo 

prostřednictvím globálních marketingových obsahů se společnost nehomogenizuje, spíše 

naopak. Globální a centrálně řízené značky by si měly uvědomit, že potřeby v každém 

kulturním regionu jsou odlišné. Pokud tedy jejich koncový zákazník bude mít dostatek 

financí, aby si mohl dovolit více než jen uspokojit základní potřeby, v každé zemi si 

zakoupí něco jiného. Američané preferují nákup aut, Holanďané si zakoupí luxusní 

karavany a Španělé budou více chodit do restaurací. Zákazníci tak pouze podpoří své 

potřeby, které jsou podmíněny kulturou jejich původu31. 

S rozšířením používání internetu marketingoví experti předpokládali, že se díky 

jednotnému přístupu k informacím budou jednotlivé národnosti homogenizovat ve svém 

chování. Mladá generace má tendenci být více mezinárodní/globální než ostatní generace, 

ale i přes to si i mladí členové zachovávají charakteristiky své kultury. Mladší spotřebitelé 

preferují kvalitu a cítí se dostatečně vzdělaní, aby ji mohli sami posoudit. Spoléhají přitom 

spíše na vlastní úsudek než na rady starších členů společnosti. Stírají se také věkové 

rozdíly, existuje spousta sportovních celebrit, zpěváků či jiných slavných osobností, kteří 

jsou mnohem starší, ale mají i u mladší generace spoustu fanoušků. Spíše než věkové 

rozdělení funguje názorové rozdělení, ve kterém je ale stále zakořeněno sdílené kulturní 

vědomí.  Přesto v každé zemi tráví mladí lidé svůj čas jinak a neexistují důkazy, že by 

globální mediální obsahy měnily základ jejich kulturních návyků. Necelá polovina 

dotazovaných osob považuje globalizaci za negativní jev. Nejméně je to ve Spojených 

státech, více pak ve východní části světa32. 

 

Obrázek 1: Přímý model komunikace 31 

                                                           
31 MOOIJ, Marieke K. de. Consumer behavior and culture: consequences for global marketing and 

advertising. 355s. 2nd ed. Thousand Oaks: SAGE Publications, 2011. ISBN 978-141-2979-900. 
32 SMITH, K.V. Why SFA is a tough sell in Latin America. Marketing News. Chicago: AMA 

Journals, 3.1.2000. ISSN 0025-3790. 
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Interkulturní marketingovou komunikaci lze stejně jako ostatní typy komunikací 

zobecnit přímým komunikačním modelem (Obr. 1). Je zde přidána zpětná vazba, neboť 

odesílatel zprávy chce vědět, zda byla příjemcem zpráva přijata a také správně pochopena. 

V interkulturní komunikaci k pochopení původně zamýšleného významu velmi často 

nedojde, neboť odesílatel zprávy a příjemce se kulturně neshodují. Tvorba marketingových 

obsahů by měla být přímo spojena s kulturním pozadím, neboť jejich vydavatel jimi chce 

vyvolat určitý typ reakce, který je v každé kultuře vyvolán jiným způsobem. Tyto obsahy 

proto bývají testovány na skupinách dobrovolníků, kde se sleduje, jak účastníci výzkumu 

obsahy přijímají a chápou. Pokud tedy marketingové obsahy společnosti tvoří nadnárodně, 

buď v nich chybí sdílené hodnoty kultur nebo jsou naopak vytvořeny pro určitou kulturu a 

v těch ostatních pak nemusejí mít takový dopad, jako obsahy vytvářené lokálně31. 

Vzhledem k expanzi marketingové komunikace i na sociálních sítích a prolínání online 

a offline světa bych se v následující podkapitole chtěla věnovat problematice interkulturní 

komunikace na sociálních sítích. 

1.5.1. Interkulturní komunikace na sociálních sítích 

Stále větším prolínáním internetu do každodenního světa mnohých z nás vzniká otázka, 

jak moc je možné oddělit virtuální a reálný svět, tedy to, co se odehrává online a co offline. 

Ze začátku byly tyto dvě reality chápány a uchopovány odděleně. K posunu došlo, když se 

na sociální svět začalo pohlížet jednotně, i když se skládal z online a offline prostředí. 

Tento pohled stále chápe dualitu systému, ale bere jej jako provázaný. Sociální a kulturní 

struktury jsou přítomné v obou prostředích, rozdělujícím prvkem je zde jejich 

(ne)zprostředkovanost. Beer tento přístup kritizuje, neboť dle něj prý neexistují 

v současném životě nezprostředkované okamžiky a není prý možné rozdělovat interakce na 

online a offline. Ptá se, zda je možné nahlížet na online a offline svět jako na dvě vzájemně 

odlišitelné skutečnosti, a to i v případě, když připustíme vzájemné prolínání. Nové 

technologie jako chytré telefony či tablety dle něj nechávají pouze malý prostor pro 

nezprostředkovaný sociální svět. Někteří autoři tyto teorie odmítají a mluví o virtuální 

realitě jako o realitě, kterou nelze odvodit z fyzického světa. Například virtuální přátelství 

na Facebooku může fungovat odděleně od offline světa. Interakce včetně těch tváří v tvář 

jsou kulturně určované a utváří se v rámci určitých kulturních rámců. Dle této teorie je při 

použití jakéhokoliv nástroje komunikace podstatné, jaké významy do komunikace 

vkládáme, aby byla srozumitelná pro druhé, a jakým způsobem tuto komunikaci druzí 
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přijímají. Teze o autentičnosti a větší humánnosti offline světa je podle ní tedy mylná. 

Sociální interakce lze z reálného světa rozšířit i na svět sociálních sítí33. 

Díky tomuto prolínání realit dochází k rozšíření kulturního podvědomí v komunikaci i 

na internet. Vzhledem k povaze internetu je velice těžké se na internetu, potažmo na 

sociálních sítích nedostat do interakce s členem jiné kultury. Kultura skupin na sociálních 

sítích je nápadně podobná kultuře společenských skupin v offline světě. Je to způsob, 

jakým lidé mezi sebou komunikují v době komputerizace společnosti. Také to ale stejně 

jako v kultuře v offline světě neznamená, že všichni členové se budou chovat naprosto 

shodně a zda se vůbec do online prostředí připojí. Interkulturní komunikace na sociálních 

sítích tedy vzniká interakcí uživatelů patřících do různých kultur v prostředí sociálních sítí. 

Na povrch se mohou dostat hlubší neshody pramenící z kulturních tradic, hodnot či názorů. 

Pro úspěch interkulturní komunikace si tedy všechny strany musí být vědomy rozdílů mezi 

nimi a ve stejnou chvíli si uvědomovat, co mají společného. Nadnárodní společnosti, které 

si tyto rozdíly a společné věci neuvědomují, tak mohou mít se svou marketingovou 

interkulturní komunikací na sociálních sítích problémy. Navíc nepovedená komunikace je 

často nezvratná, ve chvíli, kdy potenciální zákazníci značku vyhodnotí negativně, je těžké 

je přesvědčit, aby značce v budoucnu důvěřovali34. 

Na sociálních sítích je velice snadné interagovat s uživateli z jiných států a kultur. 

V této komunikaci mohou uživatelé ale narazit na kulturní rozdíly, které jim mohou 

znemožnit plné pochopení komunikace. Američané například vyčítají uživatelům 

z východní Asie, že jsou přehnaně otevření a svěřují se s osobními detaily. Naopak 

uživatelé z východní Asie vidí Američany jako přehnaně hrubé a přehánějící. Sociální sítě 

dnes ovlivňují mnohem více lidí, než se kdy podařilo tradičním médiím. Například 

v nákupním chování si uživatelé z mnoha státu rádi nechají poradit právě na sociálních 

sítích (tzv. electronic word of mouth, také eWOM). Právě proto společnosti část své 

marketingové komunikace přesouvají právě sem35.  

                                                           
33 POSPÍŠILOVÁ, Marie. Facebooková (ne)závislost: identita, interakce a uživatelská kariéra na 

Facebooku. Str.10-30. Praha: Univerzita Karlova, nakladatelství Karolinum, 2016. ISBN 978-80-246-3306-0. 
34 NIELSEN, Casper Jul. Social media meets intercultural communication. Kodaň, 2012. Master Thesis. 

Copenhagen Business School. Vedoucí práce Ib Tunby Gulbrandsen (IOA). 
35 MOOIJ, Marieke K. de. Global marketing and advertising: understanding cultural paradoxes. Fourth 

Edition. Los Angeles: SAGE Publications, 2014. ISBN 978-145-2257-174. 
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1.5.2. Adaptace marketingových obsahů 

Jak by tedy správně měly být interkulturní obsahy adaptovány, aby byly kulturně 

relevantní? Jednou z velmi účinných metod je segmentace cílových skupin. Z globální 

skupiny lze vytvořit menší celky, které jsou si již kulturně bližší než celá skupina. Vždy se 

totiž budou vyskytovat variace chování uživatelů, proto čím více je marketingová 

komunikace segmentovaná, tím je kulturně relevantnější. Není nutné pro každý segment 

vytvářet novou komunikaci, stačí do jednotlivých segmentovaných obsahů přidat či upravit 

nějakou část relevantní pro daný segment. Tato lokalizovaná část pak může odrážet 

chování a názory koncových uživatelů, například náboženský podtext komunikace může 

některé uživatele pobouřit. Ideální je v jednotlivých segmentech najít nějaký typický 

kulturní znak, názor nebo chování a na něm založit společnou komunikaci36. 

Interkulturní komunikace je náročná disciplína, jejímž osvojením si vysilatel 

komunikace zajišťuje správné pochopení sdělení mezi kulturami. V realitě není ale možné 

vytvořit jeden globální komunikát tak, aby byl správně pochopen všemi adresovanými 

kulturami. Nepochopení pak může vést až k extrémním reakcím, které ale nemusí nutně 

vyplynout z kulturních rozdílů mezi vysilatelem a příjemcem, jak je zmíněno dále, může se 

jednat pouze o členy společnosti, které tyto reakce vytváří i na obsah sdílený členy vlastní 

kultury. 

Protože je tato práce zaměřena na prostředí sociálních sítí, v následující kapitole se 

budu podrobněji věnovat jejich vzniku, konkrétně pak vzniku a využití platformy 

Facebook a extrémním reakcím, které jsou specifické právě pro toto prostředí. 

1.6. Sociální média 

Historie sociálních sítí není příliš dlouhá. První sociální síť Sixdegrees.com vznikla 

teprve v roce 1997. Sociální sítě i přes svůj relativně nedávný vznik procházejí 

dynamickými změnami. Na tyto změny na svém blogu poukazuje Consenza, který 

zachycuje vývoj na jednotlivých sociálních sítích, a to nejen v jednotlivých státech ale také 

celosvětově37.  

                                                           
36 GUDYKUNST, William B., YOUNG, Yun Kim, ed. Cross-cultural adaptation: current approaches. 

Newbury Park, Calif: Sage, 1988. ISBN 08-039-3038-0. 
37 CONSENZA, Vincos. World map of social networks [online]. [cit. 2018-04-22]. Dostupné z: 

http://vincos.it/world-map-of-social-networks/ 
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1.6.1. Facebook 

Jedna z největších existujících sociálních sítí vznikla v únoru roku 2004 jako studentská 

online komunita s názvem „The facebook“. Založil ji Mark Zuckerberg, který tehdy 

studoval psychologii na Harvardu. Název síť získala podle brožurky, kterou na univerzitě 

dostávali studenti, aby poznali své vyučující. Zuckerberg v té době založil i další sociální 

sítě, jako například Facemash, kde bylo možné hodnotit studenty dle jejich vzhledu, ale 

Facebook byl nejvíce úspěšný. Během 24 hodin měla sociální síť přes 1 200 uživatelů. 

Krátce po založení síť přesáhla univerzitní zdi Harvardu a rozšířila se i na ostatní americké 

univerzity. V roce 2005 již byly zapojeny univerzity z celého světa a v srpnu 2005 

Zuckerberg zakoupil doménu Facebook.com. Díky rychle rostoucí popularitě se v roce 

2006 stala veřejnou a mohl se do ní zaregistrovat jakýkoliv uživatel38. V roce 2017 měl 

celosvětově Facebook 2,13 miliard uživatelů, kteří z něj udělali nejpoužívanější sociální 

platformu na světě39. 

Celosvětově je použití této sociální sítě poměrně nízké, aktivními uživateli je pouze 

26 % obyvatel. Na druhou stranu pouze 35 % obyvatel má přístup k internetu. Nejlépe je 

na tom Severní Amerika a západní Evropa, kdy v USA používá internet 81 % obyvatel a v 

západní Evropě 78 %. Není se tedy čemu divit, když v USA aktivně využívá Facebook 

56 % obyvatel a v západní Evropě 44 %. Samotné metriky oblíbenosti se ale velmi liší a 

jejich srovnatelnost je obtížná. Nejčastěji se tak využívá počet měsíčních a denních 

aktivních uživatelů. Na tato čísla je ale potřeba nahlížet kriticky neboť je nutné brát v potaz 

duplicitní návštěvy a fiktivní facebookové účty, marketingové účty organizací nebo účty 

falešné. Těchto účtů je odhadem 7 %. Navíc u reakcí na příspěvky chybí negativní zpětná 

vazba, i přes přidání škály smajlíků neexistuje tlačítko „nelíbí se mi“, jediné negativní 

emoce vyjadřující emotikony znázorňující „vztek“ a „smutek“. Příspěvky také mohou být 

tím, kdo příspěvek vytvořil mazány nebo být nahlášeny ostatními uživateli, pokud obsahují 

závadný obsah33.  

Vzhledem k rozšířenosti sociálních sítí vznikají také nové fenomény společenského 

chování na těchto sítích. Jedná se pouze o rozšíření určitých typů společenského chování 

                                                           

38 The Guardian: A brief history of Facebook [online]. [cit. 2018-03-24]. Dostupné z: 

https://www.theguardian.com/technology/2007/jul/25/media.newmedia 
39 Statista – Statistic portal: Number of monthly active Facebook users worldwide [online]. [cit. 2018-03-24]. 

Dostupné z: https://www.statista.com/statistics/264810/number-of-monthly-active-facebook-users-

worldwide/ 
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z offline světa, ale specificky modifikované právě pro prostředí sociálních sítí. Některým 

z těchto fenoménů se budu věnovat v následující kapitole. 

1.6.2 Extrémní reakce na sociálních sítích 

Díky anonymitě internetového prostředí je na sociálních sítích umožněno uživateli 

chování, které by bylo v reálné sociální interakci nepřípustné. Uživatelé jsou totiž zproštěni 

omezení a očekávání ze strany lidí, kteří je znají. Navíc je zde mnohem menší riziko 

sociálních sankcí za to, co jsme řekli či udělali. I když uživatelé vystupují pod reálným 

jménem, sociální sankce bývají stejně minimální33.  

Komunity se obecně sestávají z členů, kteří dodržují etické, mravní a jiné zákony, ale 

také i z těch, kteří tyto zákony obcházejí. V internetových komunitách se vyskytují 

uživatelé, kteří haní ostatní uživatele, jedním z druhů těchto uživatelů je hater. Hater je 

uživatel, který na sociální sítě vkládá nepřiměřeně hrubé, často až rasistické, sexistické a 

jinak nevhodné příspěvky. Jen na YouTube se slovo hater v roce 2010 objevovalo ve 111 

tisících případech. Samotní autoři videí se shodují, že je hateři svými příspěvky obtěžují 

jen krátkou dobu, než si vyberou někoho jiného, a proto nejlepší taktikou, jak jejich 

přechod uspíšit, je ignorovat je. Dle Strangelova je haterství na sociální sítě reálným 

odrazem stavu společnosti mimo online prostředí. Tannen tvrdí, že americký národ je v 

neustálé válce interakcí a Wood tuto válku popisuje jako celostátní epidemii vzteku, která 

nakazila celé Spojené státy americké. Popisuje také, že je to způsob, jakým se tito uživatelé 

snaží dosáhnout společenského ideálu, tedy tak, že se nadřazují nad ostatními v komunitě.  

Není možné dávat společenské situaci v Severní Americe vinu za všechny hatery na 

YouTube, neboť platforma funguje téměř po celém světě, ale zatím je stále nejvíce 

uživatelů právě ze Spojených států amerických. Večerník Le Monde v jednom ze svých 

článků prohlásil, že my všichni jsme nyní Američané, všichni trpíme nenávistí a zlobou. 

Lange ve svém výzkumu školáků vypozorovala, že nenávist na internetu plyne spíše z 

anonymity na internetu než z kulturního nebo sociálního základu. Podotýká ale, že nelze 

izolovat online chování od vlivu světa offline, tedy od kulturních a společenských kořenů. 

Na rozdíl od očekávání také přidáním gest a mimiky do komunikace skrze video spíše 

podporuje nenávistné reakce některých uživatelů. Další dvě kategorie těchto nepřiměřeně 

reagujících uživatelů jsou takzvaní spammers a flaggers. Spammeři využívají sociální sítě 

pro nevyžádaný marketingový a propagační obsah. Flaggers jsou uživatelé, kteří schválně 
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nahlašují videa a příspěvky ostatních jako nevhodný obsah. Toto nahlášení může mít za 

následek smazání videa, příspěvku nebo i účtu nahlášeného uživatele40. 

Provozovatelé internetových služeb bohužel nemají příliš mnoho nástrojů, jak ověřit 

údaje vyplněné uživatelem. Při některých registracích je sice vyžadována pravdivost údajů, 

ale kontrola i zpětné uplatnění pravidel je téměř nulová. Například Facebook vyžaduje 

pravé jméno uživatele, existuje ale velké procento uživatelů, kteří mají na svém profilu 

pouze přezdívku nebo část svého jména zaměnili přezdívkou. Sítě, kde je přezdívka pro 

vystupování vyžadována, jako například různé chatovací platformy, zvyšují 

pravděpodobnost, že uživatelé se díky naprosté anonymitě nebudou chovat dle 

společenských norem, etiky a zákona. Některé nastavení profilu dokonce jiní uživatelé 

chápou jako odrazový můstek tématu konverzace. V roce 2011 realizovala společnost 

Seznam.cz průzkum mezi svými uživateli (celkem se přihlásilo 12 400 respondentů) a 

19,8 % z nich neuvádí na sociálních sítích pravé informace záměrně. Mají obavu z toho, že 

je poznají jejich přátelé. Také dle průzkumu nevlastní pouze jeden profil, průměrně jich 

mají 2,7. Anonymitu na internetu hodnotilo kladně 63 % uživatelů41. 

1.7 Závěr teoretické části 

V této části práce jsem shrnula proces globalizace, díky němuž globální společnosti a 

značky vznikly a procesy, přes které se firma může stát nadnárodní společností. Nastínila 

jsem, co globální značky jsou a jaké charakteristiky je spojují. Přidala jsem kapitolu o 

image globálních značek, neboť právě image je jedním z hlavních důvodů, proč 

společnosti marketingovou komunikaci vůbec vytváří a také proč zákazníci tyto produkty 

kupují. Globální značky mají specifickou, často centrálně řízenou komunikaci. Problémem 

této marketingové komunikace bývá nepochopení interkulturní komunikace a špatná 

adaptace obsahů. Problematika interkulturní komunikace je pro mediální prostor sociálních 

sítí specifická.  Vzhledem k zaměření případové studie na prostor sociálních sítí jsem do 

této části zahrnula také historii a vznik sociální sítě Facebook včetně statistik, jak si stojí 

dnes a extrémní reakce, které se na ní mohou objevit. 

                                                           
40 STRANGELOVE, Michael. Watching YouTube: Extraordinary videos by ordinary people. Str.118-120. 

Toronto: University of Toronto Press Incorporated, 2011. ISBN 978-2-4426-1067-5. 
41 KOŽÍŠEK, Martin a Václav PÍSECKÝ. Bezpečně n@ internetu: průvodce chováním ve světě online. S. 23-

28. Praha: Grada Publishing, 2016. ISBN 978-802-4755-953. 
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2. PRAKTICKÁ ČÁST 

Praktická část práce obsahuje samotnou případovou studii společnosti Purina a 

interkulturní srovnání reakcí na marketingovou komunikaci na jejich účtech na sociálních 

sítích. V následující kapitole definuji zkoumaný problém a výzkumné otázky. 

2.1. Zkoumaný problém 

Cílem analýzy v této případové studii je zhodnotit interkulturní komunikaci globálních 

značek na sociálních sítích na případové studii značek Felix a ProPlan patřící pod 

zastřešující značku Purina. Věnuje se také reaktivitě uživatelů Facebooku na centrálně 

vytvářená marketingová sdělení a srovnává tuto reaktivitu pro kulturní prostředí České 

republiky a Spojeného království Velké Británie a Severního Irska. 

Jak již bylo nastíněno v teoretické části této práce, dnešní komerční společnosti si velice 

dobře uvědomují, jak je důležité komunikovat na různých mediálních kanálech, aby 

zasáhly co nejvíce svých i potenciálních zákazníků. S rostoucím počtem uživatelů 

sociálních sítí, kteří je navštěvují na denní bázi, se společnosti snaží tyto kanály také 

využívat ke své marketingové komunikaci. Velké nadnárodní společnosti většinou 

komunikují stejně v online i offline kanálu a vytvářejí obsahy, které jsou univerzální pro 

různé kultury. Mnohdy si neuvědomují, že tato marketingová komunikace by měla být 

relevantní pro danou kulturu, ve které ji prezentují. Pokud marketingový obsah relevantní 

není, kampaně pak mohou mít zbytečně negativní reakce, a to hlavně v online komunikaci 

na sociálních sítích, kde se mohou rychle šířit42.  

2.1.1. Výzkumné otázky 

 

Hlavním cílem je studovat reaktivitu uživatelů sociálních sítí na marketingovou 

komunikaci značky Purina v České republice a Spojeném království Velké Británie a 

Severního Irska. Konkrétní výzkumné otázky následně jsou: 

1. Jaká je potenciální spojitost mezi reaktivitou uživatelů a jejich kulturou? 

2. Jak se odráží styl marketingové komunikace a cílová skupina na reaktivitu 

uživatelů? 

                                                           
42 NIELSEN, Casper Jul. Social media meets intercultural communication. Kodaň, 2012. Master Thesis. 

Copenhagen Business School. Vedoucí práce Ib Tunby Gulbrandsen (IOA). 
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3. Jakou roli hraje historický, národní a kulturní kontext značek a sociálních sítí 

v reaktivitě? 

4. Jaká je role haterů či spammerů v reaktivitě? 

2.2. Metodologie případové studie 

Problematika interkulturní komunikace je uznávaným fenoménem, kdy je k ní možné 

dohledat množství publikací, z nichž některé jsem využila v teoretické části. Všechny 

využité publikace se tematice věnují převážně v obecné rovině. Chtěla jsem prozkoumat 

tuto problematiku v prostředí sociálních sítí, a to konkrétně na případu značky Purina. 

Rozhodla jsem se tedy využít formu případové studie dle Eisenhardtové, dle které jsem 

zformulovala otázky až z výzkumu sekundárních dat a pozorovala vazby s primárními 

daty. Z dat je také možné pozorovat jejich vztahy s problematikou, které mohou dát 

vzniknout nové teorii nebo další části teorie 43. 

2.2.1. Popis metodologie 

V první části případové studie se zaměřuji na sekundární data výzkumu. K jejich sběru 

použiji studium dokumentů, statistik a dokončených výzkumů pomocí obsahové analýzy. 

Obsahová analýza je jednou z deduktivních kvantitativních metod, která mi z obecné teorie 

pomůže k formulaci zkoumaného problému a výzkumných otázek. Jedná se čistě o sběr 

informací z veřejných dokumentů, který není prováděn v terénu a nevyžaduje složité 

přípravy ani výpočty. Tento typ analýzy je pro tuto část vhodný proto, že jako jediný 

nabízí možnost průzkumu existujících dokumentů. Hlavní analytickou kategorií 

k výzkumu zde je pojem „mezikulturní srovnávání“. Vedlejší analytické kategorie nabízí 

historický kontext zkoumaných značek pro jednotlivé státy a pozadí vzniku sociálních sítí. 

Data jsou získávána z relevantních dokumentů a již existujících výzkumů, kdy společně se 

statistickými daty vytváří předběžnou teorii, kterou pak budu poměřovat s výsledky 

analýzy primárních dat44. 

V druhé části případové studie se věnuji primárním datům, tedy samotným komentářům 

a reakcím na příspěvky v definovaném prostředí. Pro tato data je vhodnější induktivní 

metoda výzkumu, která ze sesbíraných dat vytváří vzorce a celky a z těchto celků pak 

                                                           
43 RIDDER, Hans-Gerd. The theory contribution of case study research designs. Business Research. 

2017, 10(2), 281-305. DOI: 10.1007/s40685-017-0045-z. ISSN 2198-3402. 
44 IVANOVÁ, Kateřina a Ivana OLECKÁ. METODOLOGIE VĚDECKOVÝZKUMNÉ ČINNOSTI [online]. 

Str. 27. Moravská vysoká škola Olomouc, 2010 [cit. 2018-04-30]. 
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mohu vytvořit závěry analýzy. Vzhledem k povaze analýzy, kdy je potřeba důkladně 

porozumět významu sdělení v komentářích, aby je bylo možné rozdělit na jednotlivé celky, 

jsem pro tuto část vybrala sémiotickou analýzu. Sémiotická analýza se věnuje tomu, jak 

jsou používány sociální znaky, tvorbě jejich významů a jejich vztahy v rámci znakového 

systému, a proto je vhodná pro analýzu primárních dat v této případové studii. Snaží se 

odhalit principy uspořádání textu a jeho významu. Poznatky ze sémiotické analýzy lze dále 

dobře kombinovat s těmi z kvantitativní analýzy. Sémiotická analýza ale pracuje 

s mnohem menším vzorkem a často se omezuje pouze na případové studie. Pomocí 

sémiotické analýzy lze zkoumat různé typy sdělení, ale i značky, loga nebo obaly určitého 

výrobku, hodí se také k výzkumu audiovizuálních sdělení, jako jsou filmy nebo reklamy. 

Všechny tyto formy obsahu lze totiž rozložit na jednotlivé znaky, u kterých pak lze lépe 

pochopit strukturu a vztahy ve zkoumaném sdělení45. 

2.2.2. Použité metody a získávání dat 

Jak již bylo zmíněno v předchozí kapitole, v první části případové studie se zaměřuji na 

sekundární data výzkumu, kdy se věnuji obsahové analýze dokumentů týkajících se hlavní 

kategorie mezikulturního srovnávání. Dále jsem si stanovila i vedlejší kategorie, do 

kterých spadá historický kontext zkoumaných značek a sociálních sítí v jednotlivých 

zemích, neboť i tyto kategorie by mohly ovlivnit zkoumaný problém, ale nejsou tak 

významné jako kulturní chování. Jednotky analýzy zde tedy jsou celé části textu týkající se 

výše zmíněných kategorií. Výběrový soubor byl vybírán náhodně dle relevantnosti obsahů 

jednotlivých dokumentů. Ke kulturnímu srovnání jsem vybrala výzkum Hofstedeho, který 

je díky své komplexitě a ucelenosti zahrnován i do dalších výzkumů. U historických faktů 

jsem sbírala data ze samotných stránek Puriny a společnosti Nestlé, pod kterou Purina 

spadá, v obou zkoumaných zemích a také ze stránek amerických, neboť je zde podrobněji 

popsán vznik značky ProPlan. U kategorie sociálních sítí jsem sbírala převážně statistická 

data, která se zaměřují na návštěvnost a skladbu uživatel sociální sítě Facebook. 

Druhou částí této případové studie je analýza primárních dat, tedy komentářů a reakcí 

na příspěvky značek Purina. Předpokladem výzkumu je, že čeští uživatelé jsou ve svých 

reakcích a komentářích mnohem více negativní než uživatelé britští. Zkoumání jsem zúžila 

pouze na prostředí sociálních sítí, konkrétně na prostředí Facebooku, neboť na jiných 

                                                           
45 SEDLÁKOVÁ, Renáta. Výzkum médií: nejužívanější metody a techniky. Praha: Grada, 2014. Žurnalistika a 

komunikace. ISBN 978-80-247-3568-9. 
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platformách komentáře neexistují nebo zde Purina nemá žádný účet. Pro případovou studii 

jsem si vybrala zastřešující značku Purina, pod kterou spadá několik dalších značek krmiv 

pro psy a kočky, konkrétně značky ProPlan a Felix, které jsem zvolila proto, že jako jediné 

mají účet na Facebooku v České republice, navíc se jejich cílová skupina významně liší. 

Rozdíly v cílových skupinách jsou podrobně popsány v jedné z následujících kapitol. 

Analýza zkoumá reaktivitu uživatelů sociálních sítí na její marketingovou komunikaci ve 

dvou evropských státech, a to v České republice a ve Spojeném království Velké Británie a 

Severního Irska. Českou republiku jsem si vybrala proto, že je to stát, ve kterém žiji, tudíž 

je pro mne kulturně relevantní. Ke srovnání jsem si vybrala Spojené království Velké 

Británie a Severního Irska, a to hned z několika důvodů. Tím hlavním je fakt, že je to jeden 

z největších trhů Puriny v Evropě, a proto je zde většina marketingových obsahů testována, 

centrálně vytvářený obsah by tedy zde měl být kulturně relevantní. Druhým velkým 

důvodem výběru je fakt, že zde vznikla evropská část současné Puriny – tedy společnost 

Spillers, která založila značky Bakers, Winalot, Wagalot a přebrala značky Felix či Beta46, 

tudíž je zde brána jako domácí značka. Pro tuto část analýzy jsem vybrala kvalitativní 

metodu sémiotické analýzy, neboť hlouběji zkoumá význam jednotlivých reakcí.  

Metodu sběru primárních dat jsem se snažila vytvořit jednoduše, aby byla co nejvíce 

transparentní. Původně jsem chtěla vzorek zúžit pouze na shodné příspěvky, po pečlivém 

projití příspěvků jsem zjistila, že jsou spíše obsahově podobné než identické. Proto jsem 

pro své srovnání zahrnula u Felixe všechny existující komentáře v obou zkoumaných 

zemích, kdy jsem vynechala pouze příspěvky, u kterých se žádné komentáře nenacházely. 

Ve Velké Británii se příspěvky ke značce Felix nacházejí pod korporátní stránkou, protože 

tato značka nemá tak velkou důležitost jako v České republice. Celkem se zde nacházelo 

pět příspěvků, reaktivita na ně byla opravdu velká a nacházel se zde dostatek dat pro 

srovnání. Pro značku ProPlan jsem stejně jako u Felixe vybrala na českém účtu všechny 

příspěvky, které byly komentované, na britském účtu jsem vybrala všechny příspěvky ne 

starší dvou let, neboť se zde nacházelo příliš velké množství dat a marketingová strategie a 

vnímání značky uživateli se mohlo v průběhu let změnit, kdy by starší data mohla zkreslit 

výsledky analýzy. 

                                                           
46 Seznamte se se společností Purina – Historie [online]. [cit. 2018-03-24]. Dostupné z: 

https://www.purina.cz/seznamte-se-se-spolecnosti-purina/historie 
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2.2.3. Analýza dat 

Analýza sekundárních dat by měla podrobně vymezit zkoumaný problém a zkoumané 

prostředí pro analýzu primárních dat. Měly by zde vzniknout výzkumné otázky, které 

budou v další části analýzy rozšiřovány o data ze sociálních sítí. Jednotlivé dokumenty 

jsem analyzovala dle hlavní kategorie kulturního srovnání a vedlejších kategorií 

historických a statistických dat ke značce Purina a sociální sítě Facebook v obou zemích. 

Z dokumentů relevantních pro tyto kategorie jsem vytvořila souhrn relevantních dat 

rozdělených do kapitol dle jednotlivých kategorií. 

Pro analýzu primárních dat jsem vytvořila několik kategorií, do kterých jsem data řadila 

dle významů jednotlivých komentářů. Původní celky jsem roztřídila na negativní 

komentáře na složení a kvalitu krmiva, negativní komentáře na jiné podněty, dále na 

neutrální komentáře, pozitivní komentáře na složení a kvalitu krmiva, pozitivní komentáře 

na jiné podněty, a komentáře odkazující na jiného uživatele. Při samotné analýze jsem 

nakonec přidala ještě kategorie, kde uživatelé zmiňují jiná krmiva, uživatelé chtějí krmivo 

vyzkoušet a také téměř nejvíce zastoupenou kategorii, kde uživatelé zveřejňují fotografie 

psa nebo kočky. Rozdělila jsem také negativní komentáře na složení a na kvalitu zvlášť, a 

to proto, že jsem v průběhu analýzy zjistila, že na negativní komentáře o složení ostatní 

uživatelé zjevně reagují mnohem více a chtěla jsem si toto zjištění ověřit. K jednotlivým 

kategoriím jsem přiřadila klíčová slova, podle kterých jsem komentáře kategorizovala. 

Četnost komentářů jsem pod jednotlivé kategorie zaznamenala do tabulky pro každou 

značku a stát zvlášť, kdy jsem také přidala, kolik reakcí typu emotikon či like komentáře 

mají. Zaznamenala jsem také četnost komentářů, u kterých se vyskytovala jedna či více 

odpovědí dalších uživatelů na komentář a rozdělila je na pozitivní/neutrální/negativní spolu 

s množstvím reakcí typu emotikon či like, které bylo možné u odpovědí zaznamenat. Do 

tabulky jsem nezaznamenávala odpovědi týmu Puriny, neboť nepatří do skupiny kulturně 

řízených reakcí uživatelů, protože jsou centralizované, tudíž nejsou pro tento výzkum 

relevantní. Stejně tak jsem nezapočítávala reakce týmu Purina, pokud je bylo možné jasně 

určit, protože agentury spravující facebookový účet mají za úkol reagovat na všechny 

pozitivní komentáře či komentáře s fotkami psů a koček. 

2.2.4. Interpretace dat 

Analýzou sekundárních dat by mělo dojít k hlubšímu pochopení zkoumaného tématu, 

vhledu do již existujících teorií a výzkumů a stanovení výzkumných otázek. Odrazem míry 
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a směru pochopení je interpretace jednotlivých kategorií analýzy, která je zahrnuta 

v dílčích závěrech pod korespondujícími kapitolami. 

Pod analýzou jednotlivých kanálů značek je tabulka četností komentářů, odpovědí na ně 

a reakcí dle škály zmíněné v předchozí kapitole Analýza dat. Jednou z interpretací těchto 

výstupů je odpověď na hlavní výzkumnou otázku, zda jsou čeští uživatelé více 

negativní/pozitivní ve svých komentářích než ti britští. Zaměříme-li se na jednotlivé 

značky a jednotlivé kategorie, lze také stanovit, na kterou značku bylo jak reagováno a 

jaký typ komentářů převažoval. Zjišťovala jsem také souvislosti mezi komentáři a 

příspěvky a případné trendy a linie komunikace. Spojením těchto výsledků s poznatky 

sekundárních dat by mělo dojít k porovnání předběžné teorie s daty a interpretaci 

vzniklého vztahu. Intepretace analýzy primárních dat je zahrnuta pod dílčími závěry a 

v diskuzi pod analýzou. 

 V následující kapitole podrobněji vymezím zkoumané prostředí a také cílové skupiny 

jednotlivých Purina značek. 

2.3. Vymezení zkoumaného prostředí 

V této studii se zaměřím pouze na sociální síť Facebook, a to hlavně z důvodu, že na 

sociální síti YouTube bohužel nebyl dostatek komentářů k provedení analýzy a na jiných 

sociálních sítích značky společnosti Nestlé Purina v České republice nemá žádný účet. Na 

Facebooku se zaměřuji primárně na značky Felix a ProPlan, neboť korporátní účet byl 

založen až v březnu 2018, tudíž zde ještě není dostatek zkoumaného obsahu a ostatní 

značky účet v České republice nemají.  

2.3.1. Vymezení cílových skupin značek Felix a ProPlan 

U těchto značek je také dobré zmínit jejich cílovou skupinu pro hlubší pochopení 

reakcí. Pod značku Felix spadají výhradně kočičí krmiva s velkým výběrem příchutí. Je to 

rozšířená značka, která se běžně prodává v obchodních řetězcích, a její cílovou skupinou 

jsou lidé, kteří za krmivo nechtějí příliš utrácet, ale zároveň chtějí své kočce dopřát různé 

příchutě a textury krmiva. Značka se vyznačuje hravou a zábavnou marketingovou 

komunikací, kdy černobílý kocour Felix plánuje lumpárny tak, jak by se chovala kočka 

v reálném životě. Komunikace je zaměřena na skupinu majitelů koček, kteří s ní mají 

velice blízký vztah a je pro ně hlavním cílem, aby byla jejich kočka spokojená. Krmiva i 

komunikace jsou pak založeny na chutnosti a rozmanitosti krmiv, kterým vlastně svou 
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kočku odměňují. V České republice jsou pod touto značkou prodávány pouze kapsičky pro 

kočky a pamlsky Party Mix. Britský Felix kromě nepatrně širšího portfolia kapsiček a 

pamlsků nabízí také suché krmivo pro kočky. 

Naproti tomu značka ProPlan disponuje krmivy pro kočky i pro psy, za jejichž složením 

stojí dlouholeté výzkumy a kterou lze koupit pouze ve specializovaných prodejnách. Její 

portfolio krmiv je zaměřeno na jednotlivá stádia života zvířete, u psů se navíc portfolio 

rozděluje ještě na velikost psa, protože energetická spotřeba na jeden kilogram psa se 

s velikostí liší. Cílová skupina jsou zde spíše uvědomělí majitelé psů a koček, kteří se o 

krmiva a jejich složení zajímají a chtějí, aby jejich zvíře bylo hlavně zdravé. Marketingový 

obsah je tedy založen na komunikaci vědeckých poznatků a jednotlivých benefitů, které 

krmivo zvířeti nabízí. Značka také komunikuje, jak důležité je měnit krmivo v jednotlivých 

stádiích života zvířete, aby zůstalo co nejdéle zdravé. 

U Felixe bych na základě cílové skupiny očekávala, že reakce jsou spíše na samotnou 

značku a zda kočkám chutná, kdežto u ProPlanu očekávám hlubší diskuze na téma složení 

výrobku a jeho účinky na psy. U ProPlanu je český i britský Facebook zaměřen výhradně 

na krmiva pro psy. Nejen stavba cílové skupiny je důležitá pro pochopení reakcí na 

jednotlivé značky, v každé ze zkoumaných zemí má Purina odlišnou historii, což by mohlo 

reakce ovlivnit také. Těmto odlišnostem se budu věnovat v následující kapitole. 

2.4. Purina v minulosti a dnes 

Purina je jednou z divizí společnosti Nestlé, která se zaměřuje na výrobu krmiv pro psy 

a kočky. Jejím mottem je vytvářet vyvážená a nutričně kompletní krmiva, která budou ale 

zároveň chutná a budou překonávat světové normy pro výrobu krmiv. Společnost byla 

založena v USA v roce 1894 třemi investory Williamem H. Danforthem, Georgem 

Robinsonem and Williamem Andrewsem. Společnost dostala název Robinson-Danforth 

Commission Company a vyráběla krmiva pro hospodářská zvířata. V roce 1902 ji 

přejmenovali na Ralston Purina. V roce 1926 začala poblíž Gray Summit v Missouri 

prodávat kompletní a vyvážená krmiva pro domácí zvířata, která byla ale zároveň chutná. 

V roce 1933 si její krmivo Dog Chow Checkers vzal na polární expedici admirál Richard 

E. Byrd. V roce 1956 značka Dog Chow představila první granule vyráběné extruzí, 

přičemž se tato technologie používá k výrobě dodnes. O pár let později byly představeny 

granule pro kočky Cat Chow a pro štěňata Puppy Chow. Pokračováním v úspěchu 

společnosti byly granule ProPlan, které jako první zpracovávaly vysoký obsah čerstvého 
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masa a byly uvedeny na trh v roce 1986. Ve stejném roce byla prodána divize, která se 

zaměřovala na výrobu krmiv pro hospodářská zvířata, aby se Purina mohla plně věnovat 

krmivům pro kočky a psy. K dalším úspěchům patří také první hypoalergení krmivo pro 

psy, speciální krmivo pro kočky trpící cukrovkou či probiotický prášek pro psy a kočky 

FortiFlora47. 

Na Evropský trh samotná společnost Purina vstoupila až v roce 2001, kdy ji přebrala 

společnost Nestlé. V tuto chvíli se pod společnost Purina zařazují ostatní evropské značky 

krmiv, které Nestlé převzalo dříve jako Friskies, Winalot, Bakers, Beta nebo Felix a 

vznikla tím Purina, jak ji známe dnes, s celosvětovou distribucí48. 

2.4.1. Purina v České republice 

Společnost Nestlé fungovala v České republice již od roku 1890. Společně s příchodem 

komunistického režimu byly v roce 1948 všechny podniky Nestlé znárodněny a společnost 

musela z českého prostředí odejít. Toto trvalo až do roku 1992, kdy Nestlé založilo v Praze 

distribuční společnost pro zahraniční značky a začalo postupně skupovat české výrobní 

podniky jako Čokoládovnu v Praze-Modřanech, Zoru v Olomouci a Sfinx v Holešově49. 

Společně s příchodem Nestlé distribuční společnosti se do České republiky dostala i 

značka krmiv Friskies a o pár let později následovaly značky Felix a Gourmet. Po akvizici 

společnosti Ralston Purina v prosinci 2001 vznikla divize Nestlé Purina Petcare, kam byly 

zahrnuty i značky Friskies, Felix a Gourmet, a která nyní distribuuje část portfolia, kterou 

lze u nás najít v obchodech48. V dnešní Purině v České republice operuje docela malý tým 

zaměstnanců, protože hlavní vedení i řízení značek je v centrálních kancelářích ve 

švýcarském Lausanne, kde vymýšlí a vyrábí téměř všechen marketingový obsah. 

V České republice je hned několik výrobců krmiv pro psy a kočky, které mají tu 

výhodu, že kromě toho, že jsou produkovány opravdu u nás z lokálních surovin, tak mohou 

být v komunikaci mnohem flexibilnější a jejich marketingový obsah může být více 

kulturně relevantní pro české obyvatele. Je tedy možné, že u českých spotřebitelů budou 

tato lokální krmiva preferována a doporučována i v diskuzích na sociálních sítích Puriny. 

                                                           
47 About Purina [online]. [cit. 2018-03-24]. Dostupné z: https://www.purina.com/about-purina 
48 Seznamte se se společností Purina – Historie [online]. [cit. 2018-03-24]. Dostupné z: 

https://www.purina.cz/seznamte-se-se-spolecnosti-purina/historie 
49 O Nestlé v ČR a SR [online]. [cit. 2018-03-24]. Dostupné z: https://www.nestle.cz/cz/o-nestle/historie-

nestle-v-cr-a-sr#tab-cr 
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2.4.2. Purina ve Spojeném království Velké Británie a Severního Irska 

Ve Velké Británii je příběh značek, které dnes spadají pod Purinu, úplně jiný, neboť 

velká část dnešního portfolia Puriny ve Velké Británii přímo vznikla. V roce 1829 založil 

v Bridgewateru v hrabství Somerset Joel Spiller společnost Corn Factor a ve čtyřicátých 

letech vybudoval teprve druhý parní mlýn ve Velké Británii. V roce 1956 Spiller otevřel již 

druhou pekárnu a začal péci sušenky pro psy. Později se již jako akciová společnost Corn 

Factor a.s. spojila se společností William Baker and Son a vznikla společnost Spillers and 

Bakers, která na britský trh začala dodávat barevné sušenky pro psy s názvem Shapes, 

které se prodávají dodnes. V době vypuknutí první světové války již Spillers and Bakers 

vyráběla 18 různých druhů sušenek a nedlouho po ní přebrala další přidružené společnosti 

a začala vyrábět krmivo Winalot pro závodní psy. Sušenky i krmiva Spillers byly v této 

době nejoblíbenější ve Velké Británii. V době druhé světové války byl ale nedostatek 

mouky, a proto byla výroba sušenek a krmiv pro psy velice omezena a tato omezení trvala 

až do roku 1953. Spolu se zrušením omezení přídělu mouky přišla do Velké Británie i další 

konkurence, proto o pár let později začala Spillers vyrábět první konzervy pro psy se 

jménem Wagalot (přeloženo jako „hodně vrtět ocasem“). Také získala společnost Bonio a 

začala vyrábět sušenky pro psy ve tvaru kosti. Později získala skotskou konzervárnu 

Scottish Animal Products Ltd., která jim umožnila ztrojnásobit produkci konzervovaného 

krmiva a založit nové značky Arthurs a Kennomeat. V roce 1969 založila společnost 

Spillers vlastní středisko zaměřené o výživu a péči o zvířata a pokračovala v akvizicích 

dalších značek jako Paws a Stamina. Nakonec v roce 1998 společnost Nestlé skupuje 

všechny značky krmiv a sušenek pro kočky a psy spadající pod Spillers a o tři roky později 

je celé portfolio převedeno pod společnou značku Purina50. 

Tím, že je Purina divizí Nestlé, které bývá spojováno s mnoha problémy jako například 

nabádání matek v zemích třetího světa, že jejich dětská výživa je hodnotnější než kojení51, 

spojování s problémem palmového oleje52 a podobnými kauzami, se její kredibilita v očích 

zákazníků bohužel příliš nezvyšuje. Na jednu stranu je Purina divizí relativně oddělenou, 

takže si své továrny a výzkumná střediska řídí zcela bez přičinění Nestlé, na druhou stranu 

                                                           
50 Purina history [online]. [cit. 2018-03-24]. Dostupné z: https://www.purina.co.uk/meet-purina/history 
51 KRASNY, Jill. Every Parent Should Know The Scandalous History Of Infant Formula. Business 

Insider [online]. 25.6.2012 [cit. 2018-04-02]. Dostupné z: http://www.businessinsider.com/nestles-infant-

formula-scandal-2012-6 
52 CHAUDHARI, Amrid. Greanpeace, Nestlé and The Palm Oil Controversy: Social Media Driving 

Change?. Str.2. Haidarábád, Indie, 2011. Case Study. IBS Centre for Management Research. Vedoucí práce 

Debapratim Purkayastha. 
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je stejně v Evropě centrálně řízená a její strategie se s glokalizací příliš neztotožňuje. 

V evropských kampaních je nařízeno mít zhruba čtyři pětiny obsahu, které vytváří 

centrální tým a pouhou pětinu si mohou jednotlivé trhy vytvářet samy. Centrálně vytvářené 

obsahy jsou placeny jednotlivými trhy, na lokální kampaně u malých trhů pak nemusí zbýt 

dostatečný rozpočet a tyto trhy se tedy většinou spoléhají pouze na obsahy centrální. 

Pro relevantní analýzu marketingové interkulturní komunikace Puriny v obou zemích je 

nutné srovnat chování obyvatel každé z nich na základě jejich kultury. Jednu 

z nejrozsáhlejších studií, která se zabývá kulturním chováním v jednotlivých státech, 

vytvořil profesor Hofstede a je využívána v mnoha dalších studiích týkajících se tématu. 

V následující kapitole je pomocí jeho studie srovnána kultura v České republice a ve Velké 

Británii pro lepší vhled do typizovaného chování obyvatel jednotlivých zemí. 

2.5. Kulturní srovnání České republiky se Spojeným královstvím Velké 

Británie a Severního Irska 

Profesor Hofstede vytvořil studii, která se snaží pochopit, jak prostředí a společnost, ve 

kterých žijeme, ovlivňuje náš každodenní život. Se svým výzkumným týmem dal 

dohromady šest dimenzí (ukazatelů), které dohromady tvoří model národní kultury, 

využívaný celosvětově v dalších studiích53. V Grafu 1 lze nalézt srovnání národní kultury 

České Republiky a Spojeného království Velké Británie a Severního Irska, který by nám 

v této případové studii mohl pomoci pochopit případné kulturní rozdíly v reakcích na 

marketingový obsah Puriny. Jednotlivé indexy a jejich hodnoty jsou podrobně vysvětleny 

dále. 

                                                           
53 HOFSTEDE, Geert. National Culture [online]. [cit. 2018-03-31]. Dostupné z: https://www.hofstede-

insights.com/models/national-culture/ 
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Graf 1: Srovnání národní kultury podle modelu G. Hofstedeho54 

Prvním ze šesti ukazatelů v tomto modelu je Power Distance Index. Tento ukazatel 

měří, jak moc si jsou méně mocní lidé ve společnosti vědomi, že je moc ve státě rozdělena 

nerovnoměrně a také jak moc jsou schopni tento fakt přijmout. Čím je tento index větší, 

tím více jsou lidé rozděleni do hierarchie a nechtějí vysvětlení, proč tam jsou53. Česká 

republika má tento index celkem vysoký, znamená to tedy, že lidé jsou zde rozděleni do 

společenských skupin a každý má v nějaké z nich své místo. Ve Velké Británii naopak 

věří, že společenské rozdíly by měly být minimalizovány, což je celkem v rozporu 

s tradiční britskou společností, ve které v minulosti společenské skupiny hrály důležitou 

roli. Překvapivé je, že u vyšších tříd je tento index nižší než u tříd dělnických54. 

Druhým z ukazatelů je Individualism versus Colectivism. Čím je tento ukazatel vyšší, 

tím je společnost více individuální (Individualism), společnost je spíše rozvolněná a 

jedinec se v ní stará o sebe a o své nejbližší. Naproti tomu nízké hodnoty (Colectivism) 

vyznačují soudržnou společnost, ve které si jedinci navzájem pomáhají, aniž by za tuto 

pomoc něco oplátkou požadovali53. Z Grafu 1 je patrné, že Česká republika patří spíše 

mezi individualistické společnosti, kde se jednotlivci snaží z interakčních situací spíše 

získat výhodu nad druhým jedincem. V zaměstnání je dávána přednost zaměstnanci 

s většími zásluhami nebo také dle sympatií a vedení je vedení jednotlivců, ne skupiny. 

Velká Británie má jedno z nejvyšších čísel v tomto ukazateli na světě, předbíhají ji pouze 

                                                           
54 HOFSTEDE, Geert. National Culture: Country comparison [online]. [cit. 2018-03-31]. Dostupné z: 

https://www.hofstede-insights.com/country-comparison/czech-republic,the-uk/ 
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Austrálie a USA, které byly v minulosti jejími koloniemi, takže se zde společenská 

struktura zrodila ze společenské struktury Velké Británie. Britové jsou rozhodně 

individualisté, kteří si střeží své soukromí, a již od mala je jim vštěpováno, že se mají 

rozhodovat za sebe a že štěstí je čeká v osobním naplnění. Tento individualistický přístup 

podporuje také vzrůstající míra blahobytu, která zahrnuje i Skotsko a Severní Irsko54. 

Třetím ukazatelem je index Masculinity versus Feminity. Čím většího skóre společnost 

dosahuje, tím více se zaměřuje na soutěživost, úspěchy a materiální odměny (Masculinity). 

Naproti tomu nižší skóre znamená, že je společnost zaměřená na skromnost, spolupráci, 

starání se o slabší jedince a kvalitu života (Feminity). Maskulinní společnost je tedy 

zaměřena na to, aby byla co nejlepší, femininní společnost na spokojenost se situací, jaká 

je53. Česká republika je postavena jako maskulinní společnost řízená mottem „žiji, abych 

pracoval“. Od manažerů se očekává rozhodnost a asertivita, celkově se lidé musí umět 

poprat s problémy. Velká Británie má tento index ještě vyšší, je tedy také maskulinní 

společností, která je orientovaná hlavně na úspěch. Cizincům se toto může zdát v rozporu 

s tradičním chápáním britské společnosti, která má být skromná a pomáhat si vzájemně. 

Britové jsou ale ambiciózní a sami na toto téma tvrdí, že co je řečeno, nemusí být vždy 

pravdivé54. 

Čtvrtým z ukazatelů je Uncertainty Avoidance Index. Tento index ukazuje, jak moc je 

lidem ve společnosti příjemná nejistota. Čím je index vyšší, tím více je společnost 

netolerantní k nestandardnímu chování a není jí příjemná myšlenka, že je budoucnost 

nejistá53. Česká republika je právě případem této společnosti. Lidé preferují jistotu a 

zajištění, mají tendenci řídit se pravidly, a to i přesto, že jsou nesmyslná. Cítí vnitřní touhu 

neustále pracovat, snaží se být precizní a inovacím se snaží spíše vyhýbat. Naproti tomu 

lidé ve Velké Británii jsou spokojeni s nejistou budoucností a proplouvají životem tak, jak 

je to zrovna nutné. Cítí se dobře i v nejistých situacích a celkově nemají příliš mnoho 

pravidel. Pravidla, která mají, ale dodržují bez výjimky. V pracovní sféře nejsou jejich 

plány detailní, neboť se mohou v průběhu měnit, důležitý je cíl. Do práce se snaží vnášet 

inovace a kreativitu, touha po nových věcech způsobuje větší míru konzumace produktů54. 

Pátým ukazatelem je Long Term Orientation versus Short Term Normative Orientation, 

který ukazuje, jak moc je společnost vázána na svou minulost a jak dle toho jedná 

v současnosti nebo bude jednat v budoucnosti. Společnosti, které získaly nízkých hodnot u 

tohoto ukazatele, si cení tradice a normy a změny ve společnosti jsou dle nich podezřelé. 
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Společnosti na druhé straně stupnice jsou spíše pragmatické a svou hospodárností a 

vylepšováním systému vzdělávání se snaží připravit spíše na budoucnost. V akademické 

sféře se používají termíny jako monumentalismus a flexhumilita53. Česká kultura je dle 

tohoto měření spíše na pragmatické straně, lidé jsou spořiví a snaží se investovat, kulturní 

tradice se postupně mění podle situace v současné společnosti. Velká Británie se se skórem 

51 umístila přesně ve středu stupnice, není tedy možné jednoznačně určit, na kterou stranu 

stupnice ji přiklonit54. 

Posledním z ukazatelů tohoto srovnání je Indulgence (požitek) versus Restraint 

(zdrženlivost). Požitkářská společnost si celkově užívá života a relativně svobodně 

uspokojuje potřeby s tímto užíváním spojené. Zdrženlivá společnost potlačuje toto 

uspokojování a reguluje jej přísnými sociálními normami53. Česká společnost se svým 

hodnocením zařazuje spíše mezi zdrženlivou společnost. Lidé žijící v takovéto společnosti 

bývají cyničtí a pesimističtí, nedokáží si užít svůj volný čas, protože mají pocit, že jim to 

společenské normy nedovolují. Užívání si je bráno za něco špatného. Oproti naší kultuře 

jsou lidé ve Velké Británii na požitkářské straně stupnice. Mají tendenci být spíše 

optimističtí s veselým pohledem na život a užívají si jej. Dávají velký důraz na využití 

svého volného času a utrácejí své peníze dle libosti54. 

Pokud tedy shrnu výsledky tohoto výzkumu, největší rozdíly mezi Čechy a Brity jsou 

v jejich pohledu na svět, kdy Češi jsou spíše pesimističtí a neumějí si užívat života a 

volného času a Britové jsou spíše optimisté a rádi svůj volný čas tráví něčím příjemným. 

Češi jsou spíše spořiví a hospodární a Britové jsou někde uprostřed mezi tradiční 

společností a společností, která přemýšlí do budoucna. Tato česká spořivost souvisí i s tím, 

že Češi volí spíše jistotu a stabilitu. Britové si užívají okamžiku a preferují změny a 

inovace. Česká společnost je rozdělena do společenských skupin, kdežto britská věří spíše 

v rovnost obyvatel. Jediné, kde se tolik nelišíme je v ukazateli individualismu, kde obě 

společnosti jsou individualistické a zajímají se spíše o sebe a své nejbližší okolí a v indexu 

maskulinity, kdy se obě společnosti zaměřují na úspěch. 

V této případové studii je kulturní prostředí zúženo pouze na prostor sociálních sítí. 

Zahrnula jsem tedy krátkou historii sociálních sítí v jednotlivých státech, neboť i tento 

vývoj by mohl mít vliv na různé vnímání marketingové komunikace. 
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2.6. Facebook v ČR a UK 

2.6.1. Facebook v České republice  

Před nástupem Facebooku bylo v České republice několik sociálních sítí. Mezi 

nejpoužívanější patřily sítě Lidé.cz, Xchat.cz, Libimseti.cz nebo Spoluzaci.cz. Na svém 

vrcholu měly tyto sítě i několik milionů registrovaných uživatelů. Po nástupu Facebooku 

se počet jejich uživatelů snižuje a věková hranice uživatelů zvyšuje. Současným trendem 

nových sociálních sítí je napodobit úspěch Facebooku, vznikla tak například sociální síť, 

kde je možné se seznámit s lidmi venčícími své psy v okolí uživatele38. Platforma 

Spoluzaci.cz dokonce oznámila své ukončení k 25. 5. 201855. 

V českém jazyce byl Facebook k dispozici od roku 2008, kdy do platformy přibylo z 

původní angličtiny a španělštiny dalších 35 světových jazyků56. V České republice se 

Facebook mohl v roce 2017 pyšnit 4,8 miliony aktivních uživatelů, kdy větší polovinou 

jsou ženy (o zhruba 200 tisíc). Nejvíce zastoupenou věkovou skupinou jsou mladí lidé ve 

věku 13–25 let, s přibývajícím věkem se skupina postupně zmenšuje. Ve věkové skupině 

56+ je zhruba 450 tisíc uživatelů57.  

Facebook zde získal dominantní postavení v roce 2009, kdy předběhl nejoblíbenější 

českou sociální síť Lidé.cz. Dnes Facebook využívá kolem 40 % české populace a více než 

polovina internetové populace. Ve skupině mladých lidí do 24 let je penetrace téměř 

stoprocentní. Uživatelé ve věku 16-29 let tvoří téměř polovinu aktivní facebookové 

populace58. 

Denně v ČR navštíví Facebook 3,7 milionu uživatelů. Zvyšuje se také množství 

přístupů z mobilních telefonů, a to hlavně díky nárůstu používání chytrých telefonů a 

internetu v telefonu. Chytrý telefon u nás využívá zhruba 5,8 milionů obyvatel. Mobilní 

verzi Facebooku pak využívá zhruba 81 % uživatelů59. Díky tomu se stává Facebook 

každodenní aktivitou, která již není omezena pouze na dobu, ve které má uživatel k 

dispozici počítač, ale je možné se připojit téměř kdekoliv a kdykoliv a interagovat tak s 
                                                           
55 Spolužáci.cz [online]. [cit. 2018-04-15]. Dostupné z: https://www.spoluzaci.cz/ 
56 Dsl.cz: Facebook začíná být také českým fenoménem [online]. [cit. 2018-03-24]. Dostupné z: 

http://www.dsl.cz/clanky/1291-facebook-zacina-byt-take-ceskym-fenomenem 
57 LORENC, Jakub. Jak se daří jednotlivým sociálním sítím v České republice? [online], [cit. 2018-03-24]. 

Dostupné z: https://cz.linkedin.com/pulse/jak-se-da%C5%99%C3%AD-jednotliv%C3%BDm-

soci%C3%A1ln%C3%ADm-s%C3%ADt%C3%AD-v-%C4%8Desk%C3%A9-republice-jakub-lorenc 
58 POSPÍŠILOVÁ, Marie. Facebooková (ne)závislost: identita, interakce a uživatelská kariéra na 

Facebooku. Str.10-30. Praha: Univerzita Karlova, nakladatelství Karolinum, 2016. ISBN 978-80-246-3306-0. 
59 HUŠKOVÁ, Lucie. Český Facebook v Q1 2017 hlásí 4,8 milionů uživatelů měsíčně [online]. [cit. 2018-03-

24]. Dostupné z: https://newsfeed.cz/cesky-facebook-v-q1-2017-hlasi-48-milionu-uzivatelu-mesicne/ 
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ostatními v reálném čase. Prohlubuje se také sociální závislost na internetu a Facebooku33. 

Průměrný Čech pak na Facebooku stráví zhruba 35 minut denně, přičemž se většinou jedná 

spíše o krátké opakované návštěvy60.  

2.6.2. Facebook ve Spojeném království Velké Británie a Severního Irska 

Do Velké Británie se Facebook dostal jako univerzitní síť v říjnu 2005. Ve Velké 

Británii je Facebook stejně jako u nás nejvíce využívanou sociální sítí, kdy jej na začátku 

roku 2018 využívalo téměř 44 milionů uživatelů, což jsou téměř dvě třetiny britské 

populace61. Co se týče genderového rozdělení, je na Facebooku ve Velké Británii o 11 % 

více žen než mužů. Oproti České republice má největší zastoupení věková skupina 25–34 

let62, jednou z příčin je přesun mladších aktivních uživatelů k sociální sítí Snapchat. Více 

než 80 % uživatelů využívá mobilní přístup k Facebooku63.  

Marketingová strategie centrálně řízených značek bývá jednotná pro všechny státy, ve 

kterých značka funguje. Někdy se tyto strategie mírně odlišují v závislosti na používaném 

médiu nebo také i v rámci různých společností. V příští kapitole podrobně rozeberu 

marketingovou strategii značek Purina na sociálních sítích pro evropské státy. 

2.7. Marketingová strategie Puriny na Facebooku 

Komunikace Nestlé na Facebooku funguje tak, že každá značka má svou globální 

stránku, pod kterou jsou ale zařazeny stránky lokální. Globální komunikace bývá shodná 

s tou lokální s rozdílem, že lokální stránky svůj obsah jazykově uzpůsobují a vybírají 

kulturně relevantní příspěvky. Globální stránky obsah zveřejňují méně často než lokální. 

Tím, že globální stránka zastřešuje ty lokální, všichni uživatelé jsou zde přihlášeni ke 

stránce globální značky, ale vedou své diskuze na lokálních podstránkách, a komunikuje 

zde s nimi lokální tým v jejich jazyce. Globálně má tedy jedna Nestlé značka průměrně 

kolem 12,3 milionu fanoušků, přičemž na region jich v průměru připadá něco kolem 600 

                                                           
60 Agentura Inspiro: Interní data. Praha, 2017. 
61 Statista - Statistic portal: Leading countries based on number of Facebook users as of January 2018 (in 

millions) [online]. [cit. 2018-03-24]. Dostupné z: https://www.statista.com/statistics/268136/top-15-

countries-based-on-number-of-facebook-users/ 
62 Statista - Statistic portal: Total number of Facebook users in the United Kingdom (UK) in January 2017, 

by age group and gender (in millions) [online]. [cit. 2018-03-24]. Dostupné z: 

https://www.statista.com/statistics/507417/number-of-facebook-users-in-the-united-kingdom-uk-by-age-and-

gender/ 
63 Sky News: Facebook losing younger users to Snapchat in the UK [online]. 12.2.2018 [cit. 2018-03-24]. 

Dostupné z: https://news.sky.com/story/facebook-losing-younger-users-to-snapchat-in-the-uk-11247328 
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tisíc64. Divize Purina tuto strategii přebírá, ale pouze na úrovni kontinentálních celků, u nás 

je centrální strategie vytvářena na evropské úrovni. Pro každou značku tedy existuje 

evropská globální stránka, pod kterou spadají všechny lokální stránky trhů.  

U Facebooku je velkou výhodou, že se na lokálních stránkách ukazují všechny likes 

(počty uživatelů, kteří stiskli tlačítko like s tím, že se jim stránka líbí) stránky globální a 

vytváří tak zdánlivou identitu velmi oblíbené stránky. Každá lokální stránka je ale jinak 

individuální, to znamená, že obsahy z té globální se nijak nepropisují a nenarušují tak 

místní kampaně či příspěvky. Centrální tým čtvrtletně vytváří pro jednotlivé značky tzv. 

playbooks, které představují soubor navržených příspěvků a kampaní ke zveřejnění, které 

mohou trhy použít. Příspěvky zohledňují různé svátky jako Vánoce, Velikonoce apod., 

také zohledňují různé typy komunikací, které Facebook nabízí, kromě statických příspěvků 

tedy vytváří i krátká videa, pohyblivé obrázky formátu gif nebo panoramatické příspěvky. 

Každý trh si pak navíc smí vytvořit 20 % vlastní lokální komunikace, zbylých 80 % musí 

být z té centrálně vytvořené, kterou trhy pouze jazykově adaptují. Současnou komunikační 

strategií je dlouhodobá pravidelná komunikace, tj. cca 2-4 příspěvky týdně pro velké trhy, 

2-4 příspěvky měsíčně pro ty malé, která je finančně podporovaná, aby získala cílený 

dosah mezi zákazníky. 

V následujících kapitolách se již dostáváme k samotné analýze primárních dat, tedy 

komentářů a reakcí na příspěvky značek Felix a ProPlan v obou zemích. 

2.8. Purina ProPlan na Facebooku 

Facebookový účet Purina ProPlan v České republice funguje od začátku roku 2017. 

Britský účet byl založen již na konci roku 2009. Na českém Facebooku je tedy logicky 

mnohem méně příspěvků než na tom britském, ale pokud srovnám příspěvky za poslední 

rok, na českém účtu je jich celkem 17, na britském ale pouze pět. Je to způsobeno téměř 

roční prodlevou mezi britskými příspěvky, která byla mezi srpnem 2016 a červnem 2017. 

Důkladně jsem prošla britskou korporátní stránku a zjistila jsem, že v této prodlevě byla ve 

Velké Británii uvedena značka krmiv pro psy Beyond. Vzhledem k faktu, že u nás má 

značka Beyond a ProPlan nastavenou stejnou cílovou skupinu, bych předpokládala, že 

britská komunikace se v této prodlevě zaměřovala právě na novou značku a ProPlan nebyl 

                                                           
64 RETSNIK, Margareta. Social Bakers: Nestlé: How Local Social Success Drives a Global Brand[online]. 

[cit. 2018-04-14]. Dostupné z: https://www.socialbakers.com/blog/2395-nestle-how-local-social-success-

drives-a-global-brand 
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komunikován, aby na uživatele v této cílové skupině nebyla mířena dvojí marketingová 

komunikace Puriny. Důvodem může být také omezený rozpočet, což mohlo způsobit, že 

byla komunikace realizována pouze pro jednu značku. 

Tabulka 1: Četnost výskytu jednotlivých kategorií u příspěvků značky ProPlan v ČR65 

PROPLAN ČR 

počet 

celkem   
  

  
  

reakce na 

odpovědi klíčová slova 

negativní reakce 

na složení 
12 

s odpovědí 8 

počet negativních odpovědí 28 21 nedostatek masa, 

krmení pro 

slepici/prasata 
počet neutrálních odpovědí 1  0 

počet pozitivních odpovědí 2  0 

reakce na komentář 18       

negativní reakce 

na kvalitu 
3 

s odpovědí 0 

počet negativních odpovědí 0  0 červi v krmivu, 

špatná kvalita počet neutrálních odpovědí 0  0 

počet pozitivních odpovědí 0  0 

reakce na komentář 1       

negativní reakce 

na ostatní témata 
11 

s odpovědí 2 

počet negativních odpovědí 2 3 Krmit výrobce 

paštikou, pes to 

nechce, gramatická 

chyba v příspěvku 

počet neutrálních odpovědí 0  0 

počet pozitivních odpovědí 0  0 

reakce na komentář 15       

zmínka jiné 

značky krmiva 
4 

s odpovědí 1 

počet negativních odpovědí 0  0 K9, N&D, Hills, 

Acana, Orijen, Brit počet neutrálních odpovědí 1  0 

počet pozitivních odpovědí 0  0 

reakce na komentář 4       

neutrální reakce 4 
s odpovědí 0  

počet negativních odpovědí 0  0 nelze poznat 

pozitivitu/negativitu, 

"juj", obrázek sprchy počet neutrálních odpovědí 0  0 

počet pozitivních odpovědí 0  0 

reakce na komentář 1       

pozitivní reakce 

na složení a 

kvalitu 

2 
s odpovědí 2 

počet negativních odpovědí 5  0 kupujeme a chutná, 

pes prospívá 
počet neutrálních odpovědí 0  0 

počet pozitivních odpovědí 0  0 

reakce na komentář         

pozitivní reakce 

na ostatní témata 
7 

s odpovědí 3 

počet negativních odpovědí 3  0 krásný pes, krásná 

reklama 
počet neutrálních odpovědí 1  0 

počet pozitivních odpovědí 0  0 

reakce na komentář 0       

fotografie psa v 

komentáři 
0 

s odpovědí 0 počet pozitivních odpovědí 0  0   

reakce na komentář 0 počet neutrálních odpovědí 0  0 

odkaz na jiného 

uživatele 
5 

s odpovědí 3 

počet negativních odpovědí 0  0 reakce na příspěvek - 

krásný pes, granule 

proti nadýmání počet neutrálních odpovědí 0  0 

počet pozitivních odpovědí 4  0 

reakce na komentář 2       

 

 

                                                           
65 Zdroj: https://www.facebook.com/ProPlanCZSK/ 



 

 

40 

 

Tabulka 2: Četnost výskytu jednotlivých kategorií u příspěvků značky ProPlan v UK
66

 

PROPLAN UK 

počet 

celkem   
  

    

reakce na 

odpovědi klíčová slova 

negativní reakce 

na složení 
2 

s odpovědí 0 

počet negativních odpovědí 0 0 no meat, poison 

počet neutrálních odpovědí 0 0 

počet pozitivních odpovědí 0 0 

reakce na komentář 0       

negativní reakce 

na kvalitu 
2 

s odpovědí 0 

počet negativních odpovědí 0 0 making bakers, would 

not touch 
počet neutrálních odpovědí 0 0 

počet pozitivních odpovědí 0 0 

reakce na komentář 7       

negativní reakce 

na ostatní témata 
5 

s odpovědí 0 

počet negativních odpovědí 0 0 Nestle unethical, 

Purina disgusting 

company, feed proper 

diet, kibble is boring 

počet neutrálních odpovědí 0 0 

počet pozitivních odpovědí 0 0 

reakce na komentář 15       

zmínka jiné 

značky krmiva 
1 

s odpovědí 0 

počet negativních odpovědí 0 0 Perrito snacks 

počet neutrálních odpovědí 0 0 

počet pozitivních odpovědí 0 0 

reakce na komentář 0       

neutrální reakce 8 
s odpovědí 1 

počet negativních odpovědí 0 0 do it for cats please, 

dog allergic to all 

snacks, doggie bed počet neutrálních odpovědí 1 0 

počet pozitivních odpovědí 0 0 

reakce na komentář 1       

pozitivní reakce 

na složení a 

kvalitu 

9 
s odpovědí 0 

počet negativních odpovědí 0 0 great food, healthy 

dog, shiny coat 
počet neutrálních odpovědí 0 0 

počet pozitivních odpovědí 0 0 

reakce na komentář 1       

pozitivní reakce 

na ostatní témata 
12 

s odpovědí 0 

počet negativních odpovědí 0 0 lovely dog, great ad, 

nice blanket, dog looks 

happy počet neutrálních odpovědí 0 0 

počet pozitivních odpovědí 0 0 

reakce na komentář 12       

chci zkusit 

krmivo 
2 

s odpovědí 0 

počet negativních odpovědí 0 0 want to try, please 

recommend 
počet neutrálních odpovědí 0 0 

počet pozitivních odpovědí 0 0 

reakce na komentář 0       

fotografie psa v 

komentáři 
47 

s odpovědí 0 počet pozitivních odpovědí 0 0 want a goodie bag 

reakce na komentář 47 počet reakcí na odpovědi 0 0 

odkaz na jiného 

uživatele 
25 

s odpovědí 9 

počet negativních odpovědí 0 0 lovely dog, try a 

goodie bag 
počet neutrálních odpovědí 0 0 

počet pozitivních odpovědí 12 2 

reakce na komentář 16       

 

V Tabulce 1 a 2 najdeme četnost výskytu jednotlivých kategorií komentářů pod 

příspěvky značky ProPlan, podle které je možné srovnat reaktivitu uživatelů v obou 

                                                           
66 Zdroj: https://www.facebook.com/ProPlanUK/ 
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zemích. V následujících podkapitolách shrnu výsledky srovnání ve vztahu k výzkumným 

otázkám. Rozdíl v jednotlivých hlavních skupinách komentářů je také graficky znázorněn 

v Grafu 2. 

 
Graf 2: Typy komentářů na facebookových účtech ProPlan 

2.8.1. Reaktivita uživatelů v závislosti na kultuře  

Z Grafu 2 lze jednoznačně vyčíst, že čeští uživatelé reagovali na značku ProPlan více 

negativně než ti britští. Tabulky 1 a 2 pak upřesňují, že čeští uživatelé nejvíce negativně 

komentovali složení krmiva, kdy krmivu vyčítali malý obsah masa a zmiňovali, že se jedná 

o krmivo pro slepice či prasata. Britští uživatelé nejvíce negativně komentovali styl krmení 

psa, tedy stravu složenou výhradně z granulí a neetičnost společnosti Nestlé a divize 

Purina. Čeští i britští uživatelé pozitivně komentovali nejvíce vzhled psa a reklamu. 

Nejvíce komentářů na britském účtu obsahovalo fotografii psa, a to hlavně kvůli soutěži o 

pochoutky a deku se jménem psa. 

Čeští uživatelé reagovali nejen více negativně než ti britští, navíc se v negativních 

reakcích podporovali. Pod komentáři se objevovalo mnohem více odpovědí, kdy uživatelé 

nejvíce odpovídali na negativní komentáře týkající se složení krmiva. Na jeden komentář 

odpovídalo více uživatelů, kdy odpovědi byly až na výjimky ve stejně negativním duchu 

stejně jako komentář. Tyto komentáře a odpovědi získaly nejvíce reakcí typu like a 

emotikon vyjadřující souhlas ostatních uživatelů s komentářem či odpovědí. Uživatelé 
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reagovali více nespisovně, v některých případech až vulgárně. U některých příspěvků lze 

vidět, že jej uživatelé pravděpodobně psali z mobilního telefonu, neboť u části komentářů 

chybí diakritická znaménka. Britští uživatelé naproti tomu komentovali mnohem 

pozitivněji, navíc také více spisovně a formálně. Na komentáře ostatních uživatelů téměř 

neodpovídali, nejvíce odpovědí bylo u kategorie odkazu na jiného uživatele, kdy jim 

odkazovaný uživatel děkoval. Reakce typu like a emotikon byly využity převážně u 

fotografií psů.  

Vztáhnu-li tato zjištění na Hofstedeho kulturní model, kdy jsou dle tohoto modelu čeští 

obyvatelé pesimističtí a pragmatičtí a britští obyvatelé více pozitivní, lze jednoznačně říci, 

že reaktivita uživatel na obou zkoumaných účtech odráží kulturní základ společnosti. 

2.8.2. Vliv stylu marketingové komunikace na reaktivitu uživatelů 

U českého účtu nelze jednoznačně říci, zda je se změnou stylu komunikace značky 

reaktivita uživatelů jiná, neboť všechny příspěvky na něm existující jsou zaměřeny na 

krmivo a mají jednotný styl. U britského účtu se styl komunikace v roce 2017 změnil, kdy 

před tím byly příspěvky mířené spíše na uživatele a obsahovaly soutěže a výzvy k zasílání 

fotografií psů, poté již byly příspěvky mířeny na krmivo stejně jako u českého účtu. Vliv 

stylu komunikace u britského účtu je zde viditelný, právě pod příspěvky zaměřené na 

krmivo se vyskytovala většina negativních komentářů, před změnou stylu komunikace byl 

u všech zkoumaných příspěvků nalezen pouze jediný negativní komentář. Také se většina 

pozitivních komentářů na britském účtu týkající se krmiva vyskytovala pod novějšími 

příspěvky, pozitivní komentáře u starších příspěvků se týkaly většinou samotné kampaně 

nebo psů. Starší příspěvky mají mnohem větší dopad na uživatele, mají mnohonásobně 

více reakčních smajlíků a likes a také jsou více sdíleny. Porovnávala jsem počty zhlédnutí 

u videí, u těch starších to bylo 150 až 400 tisíc zhlédnutí, u nejnovější kampaně to bylo 

pouze 256 zhlédnutí. Nová obsahová strategie tedy není pro uživatele již tolik zajímavá 

jako ta předchozí. 

2.8.3. Historický, národní a kulturní kontext značky ProPlan v reaktivitě 

V této části jsem nenašla žádný jasný indikátor, že by v některé ze zemí měla historie 

značky ProPlan vliv na jednotlivé komentáře. Stejně tak ani pozdější rozšíření Facebooku 

v České republice nevedlo k nějakým viditelným důsledkům. Pozdější založení české 
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facebookové stránky bylo důsledkem nedostatku finančních prostředků nikoliv 

historického kontextu. 

Vzhledem k tendenci upouštět od globálních značek, která je více rozebraná v teoretické 

části této práce jsem zahrnula do této výzkumné otázky i vliv lokálnosti značky na reakce, 

kdy jsem vytvořila kategorii komentářů, ve kterých uživatelé odkazují na jiné krmivo. 

Předpokládala bych, že uživatelé budou preferovat lokální značky krmiv. V českých 

komentářích je jako jediná lokální značka zmíněna značka Brit, ale uživatel u ní zmiňuje, 

že je stejně nekvalitní jako značka ProPlan. Pozitivně jsou zde brána krmiva K9, N&D, 

Hills, Acana či Orijen, které jsou všechny nadnárodně působící. U britského účtu jsou 

zmíněny pouze pochoutky pro psy Perrito s tím, že obsahují vysoké procento masa. U 

českých uživatelů tedy hraje největší roli složení krmiva nikoliv jeho lokálnost. U 

britských uživatelů toto nelze jednoznačně posoudit, neboť je značka zmíněna v diskuzi, 

kdy je pes uživatele na vše ostatní alergický, hlavní roli zde hraje tedy zdravotní problém 

konkrétního psa nikoliv složení. 

2.8.4. Role haters a spammers v reaktivitě 

Ani u jednoho z účtů jsem nenašla uživatele, který by spadal do skupiny spammers a 

vkládal nerelevantní marketingový obsah účelně. Přímý vliv uživatelů ze skupiny 

spammers nelze ze zkoumaných komentářů dokázat. Na britském účtu byla většina 

komentářů formálních a slušných, nebylo tedy zde možné najít ani uživatele ze skupiny 

haters. U českých komentářů se několik uživatelů svým velice vulgárním vyjadřováním 

nacházelo ve skupině haterů, kdy museli rozdělovat slova tečkami, aby je Facebook 

necenzuroval. Na tyto extrémně reagující uživatele ostatní uživatelé většinou již 

nereagovali.  

2.9. Purina Felix na Facebooku 

Facebookový účet Felix v České republice funguje od března 2017. Strategií 

marketingového týmu, který účet spravuje, je zveřejňovat mimo kampaně zhruba 2-4 

příspěvky měsíčně, v době kampaně pak 2-4 příspěvky týdně. Purina ve Velké Británii 

samostatný Felix účet nemá, zaměřují se spíše na krmivo pro kočky GOURMET a Purina 

ONE. I přes to ale na korporátním facebookovém účtu pět příspěvků je, srovnání tedy 

možné bude, je zde velké množství komentářů pod jednotlivými příspěvky. 
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Tabulka 3: Četnost výskytu jednotlivých kategorií u příspěvků značky Felix v ČR67 

FELIX CZ 

počet 

celkem         

reakce na 

odpovědi klíčová slova 

negativní reakce na 

složení 
33 

s odpovědí 

10 

počet negativních odpovědí 15 20 4 % masa, samé 

obilí, cukry a sůl, 

málo masa počet neutrálních odpovědí 2 0 

počet pozitivních odpovědí 3 0 

reakce na komentář 60       

negativní reakce na 

kvalitu 
9 

s odpovědí 

3 

počet negativních odpovědí 9 0 příšerná kvalita, 

smradlavé krmivo 
počet neutrálních odpovědí 0 0 

počet pozitivních odpovědí 0 0 

reakce na komentář 3       

negativní reakce na 

ostatní témata 
32 

s odpovědí 

7 

počet negativních odpovědí 9 0 
fuj, hrozný 

příspěvek, hloupý 

nápad počet neutrálních odpovědí 0 0 

počet pozitivních odpovědí 1 0 

reakce na komentář 15       

zmínka jiné značky 

krmiva 
2 

s odpovědí 

0 

počet negativních odpovědí 0 0 Purina ONE, Bozita, 

Animonda Carny 
počet neutrálních odpovědí 0 0 

počet pozitivních odpovědí 0 0 

reakce na komentář 0 počet reakcí     

neutrální reakce 48 
s odpovědí 

11 

počet negativních odpovědí 0 0 neutrální témata, 

kočičí smajlíky, 

číselné odpovědi na 

otázku v příspěvku 

počet neutrálních odpovědí 20 6 

počet pozitivních odpovědí 0 0 

reakce na komentář 24       

pozitivní reakce na 

složení a kvalitu 
26 

s odpovědí 

4 

počet negativních odpovědí 4 2 kočka má Felix ráda, 

miluje Felix, kvalitní 

krmivo počet neutrálních odpovědí 0 0 

počet pozitivních odpovědí 3 0 

reakce na komentář 4       

pozitivní reakce na 

ostatní témata 
36 

s odpovědí 

2 

počet negativních odpovědí 0 0 
krásná kočka, hezké 

obydlí, kočka je 

hravá jako Felix, 

dobrý příspěvek 

počet neutrálních odpovědí 3 0 

počet pozitivních odpovědí 1 0 

reakce na komentář 7       

chci zkusit krmivo 1 
s odpovědí 

0 

počet negativních odpovědí 0 0 
doporučení příchutě 

počet neutrálních odpovědí 0 0 

počet pozitivních odpovědí 0 0 

reakce na komentář 0       

fotografie kočky v 

komentáři 
421 

s odpovědí 106 počet pozitivních odpovědí 55 40 
děkujeme za úpravu 

fotky nebo výhru, 

naše kočka reakce na komentář 1911 počet neutrálních odpovědí 87 19 

odkaz na jiného 

uživatele 
144 

s odpovědí 

7 

počet negativních odpovědí 0 0 vyzkoušej, můžeš 

vyrobit, postav nebo 

jen čistě jméno počet neutrálních odpovědí 3 0 

počet pozitivních odpovědí 9 5 

reakce na komentáře 14       

 

                                                           
67 Zdroj: https://www.facebook.com/purinafelixczsk/ 
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Tabulka 4: Četnost výskytu jednotlivých kategorií u příspěvků značky Felix v UK68 

FELIX UK 

počet 

celkem   

  

  

  
reakce na 

odpovědi 
klíčová slova 

negativní reakce 

na složení 
0 

s odpovědí 0 

počet negativních odpovědí 0 0   

počet neutrálních odpovědí 0 0 

počet pozitivních odpovědí 0 0 

reakce na komentář 0       

negativní reakce 

na kvalitu 
0 

s odpovědí 0 

počet negativních odpovědí 0 0   

počet neutrálních odpovědí 0 0 

počet pozitivních odpovědí 0 0 

reakce na komentář 0       

negativní reakce 

na ostatní témata 
3 

s odpovědí 1 

počet negativních odpovědí 1 0 Purina does not react to 

my e-mails, i do not 

have a cat počet neutrálních odpovědí 0 0 

počet pozitivních odpovědí 0 0 

reakce na komentář 0       

zmínka jiné 

značky krmiva 
1 

s odpovědí 0 

počet negativních odpovědí 0 0 Whiskas 

počet neutrálních odpovědí 0 0 

počet pozitivních odpovědí 0 0 

reakce na komentář 0 počet reakcí     

neutrální reakce 16 
s odpovědí 2 

počet negativních odpovědí 0 0 will try, for other pet, 

my cat is weird, she 

does not like it počet neutrálních odpovědí 5 0 

počet pozitivních odpovědí 0 0 

reakce na komentář 1       

pozitivní reakce na 

složení a kvalitu 
1 

s odpovědí 0 

počet negativních odpovědí 0 0 they love Felix 

počet neutrálních odpovědí 0 0 

počet pozitivních odpovědí 0 0 

reakce na komentář 0       

pozitivní reakce na 

ostatní témata 
10 

s odpovědí 2 

počet negativních odpovědí 0 0 brilliant idea, love it 

počet neutrálních odpovědí 0 0 

počet pozitivních odpovědí 2 0 

reakce na komentář 8       

chci zkusit krmivo 0 
s odpovědí 0 

počet negativních odpovědí 0 0   

počet neutrálních odpovědí 0 0 

počet pozitivních odpovědí 0 0 

reakce na komentář 0       

fotografie kočky v 

komentáři 
16 

s odpovědí 3 počet pozitivních odpovědí 3 0 my cat, my destroyer, 

cat with the catcher 
reakce na komentář 12 počet reakcí na odpovědi 3 0 

odkaz na jiného 

uživatele 
421 

s odpovědí 59 

počet negativních odpovědí 0 0 you should try this for 

your cat 
počet neutrálních odpovědí 2 2 

počet pozitivních odpovědí 78 28 

reakce na komentář 124       

 

                                                           
68 Zdroj: https://www.facebook.com/PurinaUK/ 
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V Tabulce 3 a 4 najdeme četnost výskytu jednotlivých kategorií komentářů, podle které 

je možné srovnat reaktivitu uživatelů v obou zemích, tentokrát pro značku Felix. V Grafu 3 

jsou graficky znázorněné četnosti hlavních kategorií komentářů. V následujících 

podkapitolách opět shrnu výsledky srovnání ve vztahu k výzkumným otázkám. 

 
Graf 3: Typy komentářů na facebookových účtech Felix 

2.9.1. Reaktivita uživatelů v závislosti na kultuře 

Na základě dat z Tabulek 3 a 4 a z Grafu 3 lze říci, že u značky Felix čeští uživatelé 

nekomentují jednoznačně negativně, i když negativní komentáře stále převládají. Nejvíce 

příspěvků je sice v kategorii pozitivních komentářů na ostatní témata, kdy uživatelé 

převážně hodnotí kočky ostatních, je to ale způsobeno hlavně tím, že jsem rozdělila 

kategorii negativních reakcí na krmivo a kvalitu, kde by byl součet vyšší. Zajímavé je, že 

negativní reakce na složení byly téměř stejně četné jako negativní komentáře na ostatní 

témata, kdy se uživatelům nelíbily příspěvky jako takové nebo haní ostatní uživatele, že 

jim již sdělili odpovědi na hry v příspěvku.  U britských uživatelů jednoznačně převažují 

pozitivní komentáře, kdy se u žádného z příspěvků nevyskytly negativní komentáře na 

složení nebo kvalitu krmiva. Jediné negativní komentáře byly od uživatelů, kterým tým 

Puriny neodpovídá na e-maily či kterým byla tato komunikace zobrazena omylem. Všichni 

ale reagují slušně a formálně. Naprostá většina britských komentářů odkazovala na jiného 

uživatele, a to pod příspěvkem s návodem, jak si vyrobit hračku na pamlsky.  
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Největší reaktivitu na komentáře ostatních českých uživatelů získaly fotografie koček, a 

to jak počtem reakcí typu like a emotikony, tak i počtem odpovědí na komentáře. 

Odpovědi byly z větší části neutrálního rázu, kdy uživatelé hlavně děkovali za upravenou 

fotku kočky. U britských uživatelů nebyla reaktivita na komentáře téměř žádná, kromě 

kategorie odkazování na jiného uživatele, kde odkazovaní uživatelé reagují zpět nebo 

odpovídají, že výrobu hračky zkusí nebo děkují za odkázání. 

Negativita českých uživatelů reagujících na příspěvky značky Felix není tak extrémně 

výrazná, ale stále převažuje. Největší zapojení mají příspěvky se soutěží, což souvisí 

s maskulinitou české kultury, kdy chtějí uživatelé vyhrát. Britští uživatelé jsou převážně 

pozitivní, negativních komentářů je pod příspěvky značky Felix velice málo a nijak 

nekomentují složení a kvalitu krmiva. Lze tedy říci, že i zde platí Hofstedeho kulturní 

srovnání, kdy jsou britští uživatelé více pozitivní a optimističtí, než ti čeští. 

2.9.2. Vliv stylu marketingové komunikace na reaktivitu uživatelů 

U českého účtu bylo možné analyzovat oba styly marketingové komunikace, tedy 

příspěvky zaměřené na krmivo a příspěvky zaměřené na zábavu, obsahující hry a soutěže 

nebo návody na výrobu hraček a obydlí pro kočku. Nejvíce negativních komentářů na 

složení a kvalitu bylo pod příspěvky propagující krmivo. Stejně tak zde ale bylo množství 

pozitivních příspěvků s tím, že krmivo kočkám chutná. K příspěvkům, které se na krmivo 

nezaměřovaly, uživatelé přidávali hlavně neutrální komentáře obsahující odpovědi na hry a 

také fotografie koček a výtvorů do soutěží. Pod těmito komentáři i tak bylo množství 

negativních příspěvků i o kvalitě krmiva, ale hlavně, že je to hloupý nápad nebo je 

příspěvek nezaujal. Největší reaktivitu měly soutěžní příspěvky. U britského účtu byl 

pouze styl komunikace nezaměřující se na krmivo, možná proto zde nebyl jediný negativní 

komentář, který by se týkal krmiva a pouze jediný pozitivní na toto téma. Tím, že zde byl 

pouze jeden ze stylů, není možné britský účet z tohoto hlediska analyzovat. 

2.9.3. Historický, národní a kulturní kontext značky Felix v reaktivitě 

U značky Felix také nebylo možné nijak přímo asociovat historické pozadí vzniku 

značky s reaktivitou uživatelů. Ani historie Facebooku se na ni nijak viditelně nepodepsala. 

V otázce, zda hraje roli lokálnost značky na posuzování uživatelem, nebylo na britském 

účtu téma krmiv téměř zmíněno, celkově je na krmivo Felix pouze jediná reakce. 

V komentářích u hračky na pochoutky byl vznesen dotaz, zda bude fungovat i 
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s pochoutkami Whiskas. Není tedy možné určit, zda uživatelé preferují lokální krmiva, 

protože je v komentářích nezmiňují. U českých uživatelů je krmivo Felix v komentářích 

zmiňováno mnohem více, a to jak v pozitivním, tak v negativním duchu. Jiné značky 

krmiva jsou v negativním komentáři zmíněny pouze jednou a obě zmíněné značky jsou 

zahraniční. Uživatel zde zmiňuje hlavně kvalitu krmiva a obsah masa, jeho lokálnost není 

důležitá. V pozitivním komentáři je dvakrát zmíněno krmivo Purina ONE, které spadá pod 

značku Purina stejně jako Felix a je zmiňováno jako doplňkové krmivo ke značce Felix. 

2.9.4. Role haters a spammers v reaktivitě 

Na britském účtu byly pouze tři negativní komentáře, z nichž ani jeden nesplňoval 

definici haterství. Stejně tak zde nebyl žádný uživatel, jenž by zveřejňoval nevyžádaný 

marketingový obsah, tudíž nebylo možné vliv těchto skupin na reaktivitu jednoznačně 

prokázat. Na českém účtu se taktéž nenacházel žádný nevyžádaný marketingový obsah. 

Negativní komentáře českých uživatelů u značky Felix nebyly ve větší míře hrubé ani 

vulgární, až na výjimku, kdy uživatel označil reklamu jako rasistickou a výrazy, které 

v komentářích použil, urážely nejen samotný příspěvek, ale také osoby, kterých se 

rasismus přímo dotýká. Ostatní uživatelé na jeho komentáře nijak nereagovali, takže lze 

říci, že viditelný vliv na reaktivitu ostatních uživatelů byl nulový. 

2.9.5. Vliv cílových skupin značek Felix a ProPlan na reaktivitu uživatelů 

Vliv cílové skupiny na reaktivitu uživatelů jsem u značky ProPlan nezmínila, neboť u 

tohoto tématu je nutné porovnávat uživatele nejen České republiky a Velké Británie, ale 

také je potřeba i porovnat obě značky, protože na jednu značku je centrálně nastavena 

stejná cílová skupina, které by se měl obsah zobrazovat. Cílové skupiny obou značek jsou 

podrobně popsány v jedné z předchozích kapitol. Porovnám-li výsledky reaktivity u obou 

značek ve Velké Británii, u ProPlanu je o několik málo negativních komentářů více a u 

Felixe se lidé angažují více, a to hlavně předáváním příspěvků na další uživatele. Velký 

rozdíl v reaktivitě zde ale u různých cílových skupin není. Toto může být způsobeno tím, 

že jsou zde obsahy kulturně relevantnější a proto jsou přijímány lépe. V České republice je 

situace jiná, u informovanějších uživatelů, na které míří značka ProPlan je vidět, že 

uživatelé primárně řeší složení krmiva, a to bohužel v negativním duchu. Uživatelé jsou 

mnohem hrubější a používají více vulgárních slov. U Felixe jsou zahrnuti spíše uživatelé, 

kteří tolik složení krmiva neřeší, většinou do něj ani nechtějí tolik investovat. Zde lze 

vidět, že ač převažují negativní komentáře, tak je jich zde jen o několik více než 
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pozitivních komentářů. Složení krmiva se zde řeší také, pravděpodobně proto, že 

uživatelská základna není tak široká a skupiny se částečně překrývají. Čeští uživatelé 

reagující na příspěvky značky Felix používají také mnohem méně hrubých formulací.  

2.10. Závěr analýzy 

Analýza komentářů a ostatních reakcí uživatelů sociální sítě Facebook měla za úkol 

hlouběji prozkoumat teorii interkulturní komunikace na případu centrálně řízených značek 

ProPlan a Felix, spadající pod zastřešující značku Purina. Jednotlivé dílčí závěry a 

interpretace výsledků k jednotlivým výzkumným otázkám jsou popsány v samotné části 

analýzy. Celkově z analýzy vyplynulo, že reaktivita uživatelů na sdělení byla ovlivněna 

nejen kulturní relevantností, ale také typem sdělení. Čeští uživatelé reagovali více 

negativně dle teorie kulturního srovnání Hofstedeho, na druhou stranu jejich vnímání 

sdělení, kde nebyl konkrétní produkt, bylo mnohem mírnější a pozitivnější než u příspěvků 

obsahující produkty. Nejlepší ohlas a největší šíření sdělení mezi uživateli získaly v obou 

zemích příspěvky, u kterých bylo možné něco vyhrát. Jediné soutěže byly u značky Felix 

v České republice a u značky ProPlan ve Velké Británii.  

2.11. Diskuze 

Dle Hofstedeho je v každé kultuře nastavený preferovaný způsob myšlení, který je na 

jinou kulturu nepřenositelný. Pokud tedy nějaké z kultur nabídneme sdělení, které 

nezapadá do jejího preferovaného způsobu myšlení, vzniká neporozumění, které je o to 

hlubší, o co vzdálenější je sdělení k tomuto myšlení69. Problematika interkulturní 

komunikace se propisuje i do prostředí sociálních sítí. Skupiny vytvářené na sociálních 

sítích většinou zahrnují členy jedné kultury se stejnými zájmy, a to hlavně proto, že si 

jednotliví členové rozumí a cítí se tak legitimními členy dané skupiny70. Nadnárodní 

společnosti bývají centrálně řízené a problematiku interkulturní komunikace ve svých 

sděleních neodrážejí. Ve většině marketingových sdělení chybí prvek zpětné vazby, kdy 

příjemce sdělení musí vynaložit úsilí, aby zpětnou vazbu společnosti doručil. Na sociálních 

sítích je ale situace jiná, kdy pod každým marketingovým sdělením může uživatel 

okamžitě na obsah reagovat a sdělit tak nejen společnosti, ale i ostatním uživatelům svůj 

názor. Pokud tedy společnost problematiku interkulturní komunikace ve svých sděleních 
                                                           
69 HOFSTEDE, Geert H. Culture's consequences: international differences in work-related values. Beverly 

Hills, Calif.: Sage Publications, c1980. ISBN 978-080-3914-445. 
70 CARTER, Jessica Faye. Why Twitter Influences Cross-Cultural Engagement [online]. 14.10.2010 [cit. 

2018-05-01]. Dostupné z: https://mashable.com/2010/10/14/twitter-cross-cultural/#ST5p3GIHA5ql 
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na sociálních sítích ignoruje, může vyvstat problém negativní zpětné vazby, jež může 

ovlivnit i další uživatele, kteří koupi produktu zvažovali71. 

Jedním z cílů této případové studie bylo zjistit, jak vybrané kultury vytváří zpětné vazby 

na centralizovaná marketingová sdělení. Je třeba vzít v úvahu, že jsem se věnovala pouze 

značkám jedné společnosti, proto zjištění není možné generalizovat na všechny globální 

značky a stejně tak na celou českou a britskou kulturu. Na druhou stranu jsem získala 

vhled do chování jednotlivých cílových skupin uživatelů, které by se u jiných podobně 

postavených centrálních značek krmiva nemělo příliš měnit. Na jednotlivých závěrech 

výzkumu je možné sledovat, jak důležitá je změna komunikace z centrální na lokální 

v České republice, aby byla více relevantní pro české příjemce sdělení. U jednotlivých 

cílových skupin se příjem lišil, celkově je ale zpětná vazba spíše negativní, což může 

negativně ovlivnit i rozhodování dalších uživatelů. Na britském trhu jsou tato sdělení 

testována a ve výzkumu se ukázalo, že je britští uživatelé přijímají dobře, zde tedy žádná 

změna nutná není.  

Globální značky působí přes více trhů, a proto důležitým atributem každé globální 

značky je sjednocení její image. Vnímání značky zákazníky má velký význam pro úspěch 

dané značky, proto společnosti vytvářejí marketingovou komunikaci, která by měla toto 

vnímání vylepšit. Jak již bylo zmíněno výše, díky prvku zpětné vazby na sociálních sítích 

je právě toto prostředí ideální k vylepšování vnímání u zákazníků spíše než na propagaci 

výrobků72. V této analýze jsem se zaměřovala také na to, jak jsou jednotlivá marketingová 

sdělení vnímána uživateli. Mnohem lépe dopadly příspěvky, které budují vztah se značkou, 

kdy zapojují uživatele do různých her, soutěží nebo fotografických kampaní, kde měli 

uživatelé sdílet fotografie psů a koček. Tyto typy kampaní dopadly i u českých uživatelů 

diametrálně lépe než kampaně, které čistě propagovaly krmivo. Facebook je tedy místem, 

kde je ideální budovat image, k jednotlivým marketingovým sdělením také uživatelé ihned 

přidávají zpětnou vazbu a lze podle nich tedy sdělení příště upravit tak, aby vyhovovala 

většímu množství uživatelů. 

Vzhledem k propojenosti online a offline prostředí jsou uživatelé na sociálních sítích 

odrazem komunit v offline světě. Proto i stejně jako v reálném světě existují lidé 

                                                           
71 MACHKOVÁ, Hana. Mezinárodní marketing: [strategické trendy a příklady z praxe]. S. 68-84. 4. vyd. 

Praha: Grada, 2015. Expert (Grada). ISBN 978-80-247-5366-9. 
72 SINGH, Anurag a Punita DUHAN. Managing public relations and brand image through social media. Str. 

20-21. Hershey: Business Science Reference, An Imprint of IGI Global, 2016. ISBN 978-152-2503-330. 
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s přehnaným až hrubým chováním, existují i na sociálních sítích uživatelé s tímto 

chováním. Jsou označováni jako hateři neboť haní jednotlivá sdělení extrémními 

způsoby73. V této studii jsem se setkala s několika českými uživateli, kteří svou hrubostí a 

vulgárností spadali do této skupiny osob. V komentářích bylo vidět, že komunikace 

s takovými uživateli je velice náročná, neboť cokoliv tým značky odpoví je použito proti 

němu. Je proto lepší se takovými osobami nezabývat a rozhovor nerozvíjet, protože jejich 

strategií je právě hanit názory, pokud jim žádné další marketingový tým neposkytne, tak se 

tito uživatelé odchází zapojit do jiné diskuze. Ostatní uživatelé většinou na tyto komentáře 

nereagují. 

Závěr 

Cílem této práce bylo analyzovat problém centrálně řízených značek s jejich 

marketingovou komunikací na mediálním kanálu sociálních sítí. Centrálně řízené značky 

využívají v komunikaci model, kdy veškerá sdělení vytváří centrální tým a lokální trhy je 

pouze jazykově adaptují. Komunikace pak nemusí být relevantní pro všechny kultury, ve 

kterých je sdělení vysíláno, a mohou zde vzniknout šumy, kdy nedochází k pochopení 

sdělení a je kvůli tomu vnímáno negativně. Vzhledem k tomu, že neexistuje globální 

konzument, je nutné, aby sdělení byla kulturně relevantní, a i centrálně řízené značky 

vytvářely obsahy lokálně nebo komunikaci rozdělily jednotlivé části trhů na kulturně 

podobné regiony, kam budou dodávat relevantnější obsahy. Navíc na sociálních sítích je 

tato situace ještě specifická tím, že komunikace se zákazníky by měla být spíše pro 

navázání vztahu uživatelů se značkou než na čistém nabízení výrobků. 

V praktické části je problém interkulturní komunikace na sociálních sítích centrálně 

řízených značek analyzován na případu značek Felix a ProPlan spadající pod zastřešující 

značku Purina. Problematiku interkulturní komunikace jsem zúžila na prostředí sociálních 

sítí, konkrétně na Facebook. Analýzu jsem rozdělila do dvou částí, do první části jsem 

zahrnula sekundární data sesbíraná obsahovou analýzou z dokumentů, statistik a již 

existujících výzkumů, v druhé části jsem se zaměřila na samotnou reaktivitu uživatelů na 

sociální síti Facebook. 

Problém interkulturní komunikace se zde projevil v poměru pozitivních a negativních 

komentářů, obecně lze ale říci, že příspěvky, ve kterých není přímo nabízeno krmivo, 
                                                           
73 STRANGELOVE, Michael. Watching YouTube: Extraordinary videos by ordinary people. Str.118-120. 

Toronto: University of Toronto Press Incorporated, 2011. ISBN 978-2-4426-1067-5. 
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dopadly v obou zemích mnohem lépe. Na základě toho lze předpokládat, že na sociálních 

sítích je nutné spíše budovat vztah se zákazníky přes právě sdílení návodů či různých 

soutěží, než se jim snažit nabízet produkty přímo. Reaktivnost uživatelů je ale daná 

kulturou, kdy dle Hofstedeho čeští uživatelé přistupovali ke komunikaci více pesimisticky, 

jejich komentáře mohou společnosti Purina posloužit jako zpětná vazba na vytvořená 

sdělení a mohla by jim také pomoci s tvorbou ideální komunikační strategie pro Českou 

republiku. Ve Velké Británii byly příspěvky centrálním týmem testované, zda jsou pro 

uživatele relevantní, navíc jsou kulturně Britové více pozitivní, což se promítlo 

v komentářích pod jednotlivými příspěvky. 

Výsledky případové studie samozřejmě nelze generalizovat, neboť se vztahují na 

konkrétní značku a konkrétní publikum, které ji nějak vnímá, a u jiných značek z jiných 

segmentů mohou být výsledky odlišné. Lze ale říci, že by centrálně řízené značky a 

společnosti měly věnovat více času porozumění odlišnostem v kulturách a zvážit, která 

sdělení jsou pro dané kultury relevantní. Konkrétně u zkoumaných značek Puriny by měl 

centrální tým méně nutit jednotlivé státy do používání centrálně vytvořených příspěvků, 

ale spíše jim poskytovat návody, jak příspěvky vytvořit, aby měla značka stále jednotnou 

image, ale sdělení byla relevantní kulturám, které je přijímají. 
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Summary 

The aim of this work was to analyze the problem of centrally managed brands and their 

marketing communication on the social media. Centrally controlled brands use a 

communication model when all posts are created by a central team and local markets are 

only adapting it. Communication may not be relevant to all cultures in which the message 

is published, and therefore can create lack understanding of the message by the users. 

Since there is nothing like a global consumer, it is necessary that the communication is 

culturally relevant. In addition, this situation is also specific on social networks and the 

communication with customers should be more about building relationship with them 

rather than offering products. 

In the second part of the thesis analysis of the Purina brands Felix and ProPlan 

engagement on social media, specifically Facebook, is performed throught case study 

using Eisenhardt model. Formulation of the problem comes from the analysis of secondary 

data which uses content analysis of documents, statistics and existing reseach. Second part 

of the case study is dedicated to primary data collected from the comments on Facebook. 

The problem of intercultural communication has resulted in numbers of positive and 

negative comments. In general, communication that did not contained products have 

performed much better in both countries. This only proves the theory that social media 

should be used mainly for relationship building through sharing engaging posts creating 

contests. According to Hofstede, users' reactivity is given by culture. Czech users approach 

communication more pessimistically, their comments can serve Purina as a feedback to 

communication and could help to create a better communication strategy for the Czech 

Republic. In the UK, the posts are tested for relevance in advance and on top the British 

are more positive and it is reflected in the comments under each post. 

The results of a case study cannot be generalized because they refer to a specific brand 

and a particular audience and other brands from other segments may be different. It can 

however say that centrally managed brands and companies should devote more time to 

understand the differences in cultures and consider which messages are relevant for the 

given cultures. For Purina brands the central team should rather give local teams 

instructions on how to create relevant local communication keeping the brand image than 

forcing countries into the use of centrally created communication. 
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stylu a efektu výzkumu, Media Effects and Beyond nabízí velmi potřebnou rekonceptualizaci obou. 

Psaná v době, kdy se tradiční evropské mediální systémy veřejných služeb potýkají s přílivovou vlnou 

komerčních elektronických médií, bude tato kniha důležitým čtením pro studenty současné kultury a 

komunikace a mediální politiku pro tvůrce rozhodnutí. 
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antropologické přístupy ke studiu médií. Zatímco jiné knihy o tomto tématu zkoumají tradiční 

antropologii a tlačí toto pole k médiím, v této knize vydali redaktoři Eric W. Rothenbuhler a Mihai 
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Coman nový přístup analyzováním mediálních studií a vedením této oblasti k antropologickému 

myšlení. Tato antologie mapuje mediální antropologii jako oblast studia a poskytuje příklady 

současného výzkumu, který identifikuje jeho hlavní pojmy a metody v kapitolách napsaných předními 

badateli z několika zemí a akademických oborů. 
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chování a obsahuje nové informace o neuromarketingu a možnostech jeho využití při analýze 
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nejslibnějším novým způsobem, jak oslovit zákazníky. Tato kniha pomáhá pochopit, jak zapojit 

zákazníky, vytvářet zákaznické komunity a maximalizovat zisky v době marketingového zmatku. 
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