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Abstrakt 
Diplomová práce se věnuje problematice budování korporátní identity v prostředí nových 

a sociálních médií. Definuje podstatu značek a charakterizuje jejich funkci 

v marketingových komunikacích. Zabývá se jejich praktickým využitím a popisuje roli 

značek, jejich hodnotu, účel, postavení a identitu při jejich strategickém řízení. Zejména 

v rámci sociálních médií, která jsou v práci popsána s ohledem na současnou situaci 

a predikci do budoucna.  

 

V praktické části popisuje budování identity značky Bonami.cz od jejího založení až do 

dnešních dnů v prostředí sociálních médií a srovnává její komunikaci s americkou 

značkou Wayfair. Snaží se popsat rozdíly v komunikačních aktivitách a přinést 

doporučení pro další vývoj. Dále praktická část popisuje vnímání značky Bonami.cz 

stávajícími zákazníky a potvrzuje či vyvrací výzkumné hypotézy. 

 

 

Abstract 
The dissertation examines the process of building corporate identity in the new social 

media. It defines brand images and characterises their functions in marketing 

communications. It surveys their practical utilisation and describes brand roles and their 

values, brand status and identity in  strategic management, and more particularly in 

social media which are described herein with regard to the current situation and long-

range forecasts. 

 

In a practical part it describes the building of brand identity of Bonami.cz since its 

creation to the present day in the social media, and compares its communication with the 
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U.S. brand Wayfair. It strives to highlight some differences in their communication 

activities and puts forward recommendations for further development. The practical part 

then describes the perception of the brand Bonami.cz by the existing customers and 

confirms and rejects some working hypotheses. 
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Úvod 

V posledních letech získávají sociální a nová média stále větší vliv. Jsme svědky zásadní 

marketingové a komunikační revoluce, která je ovlivněna technologickou transformací 

i globalizací. Díky technologickému pokroku je možné konzumovat obsah značek 

v reálném čase a poskytovat na něj zpětnou vazbu z více komunikačních kanálů, ať už 

fyzických či virtuálních. Výsledkem je, že dnešní firmy a lidé odpovědní za komunikaci 

museli zcela změnit přístup k budování korporátní identity. Dříve používané nástroje dnes 

nejsou zdaleka tak účinné a korporátní identita musí být budována s ohledem na uživatele 

a spotřebitele, kteří se pohybují v internetovém prostředí. Internet je dnes prostředím, kde 

je možné vstoupit do nákupního procesu z jakéhokoli zařízení a každý uživatel si tak tvoří 

unikátní zákaznickou cestu. Uživatelé technologií využívají nová a sociální média 

k prvotní interakci se značkou, nákupu či hodnocení po uskutečnění nákupu. 
 

Ačkoli se technologie mění a prostředí proměňuje, základní principy komunikace 

zůstávají změnami nedotčené. Stejně tak zůstává neměnná potřeba zákazníků navazovat 

vztah se značkou. Zejména v poslední době, vzhledem ke zvyšující se konkurenci, 

srovnávání parametrů a rychlosti ztráty zákaznické pozornosti vnímání značek a jejich 

rozpoznatelnosti, nabývá na ještě větší důležitosti. Robert Heath ve svých skriptech 

Measuring Affective Advertising pro University of Bath upozorňuje na fakt, že vlivem 

globalizace se stírají rozdíly nejen v samotné prezentaci značek a jejich jednoduché 

rozpoznatelnosti svými zákazníky ale také v technických parametrech. Upozorňuje také, 

že vzhledem k tomu, že je dnes pro zákazníky v podstatě nereálné rozlišit kvalitu 

jednotlivých produktů, končí většina rozhodnutí spotřebitelů intuitivním rozhodnutím, 

po kterém následuje racionalizace rozhodnutí. Pro společnosti je tak velmi důležité 

zaměřit se na vlastní jedinečnost, díky které se v digitálním smogu odliší. Důležitými 

tématy se tak stávají autenticita, společenská odpovědnost i původ značek.  

 

Rychle se proměňující technologické prostředí tak představuje pro vrcholový 

management společností hrozbu i příležitost zároveň. Ačkoli monitoringy investic 

signalizují, že investice do nových a digitálních médií stále rostou,1 tak v žádném případě 

nelze pracovat s jednoduchou hypotézou, že tento nárůst je na úkor tradičních médií. 

                                                
1 Internetová reklama hlásí rekordní investice za loňský rok: více než 23 miliard korun. Spir: Sdružení 
pro internetový rozvoj [online]. 27.2.2018 [cit. 2018-05-10]. Dostupné z: http://www.spir.cz/internetova-
reklama-hlasi-rekordni-investice-za-lonsky-rok-vice-nez-23-miliard-korun 
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Podle výzkumné společnosti eMarketer investují americké společnosti každý rok 

odhadem víc než 130 miliard amerických dolarů do tradičních reklamních formátů se 

zaměřením na budování značek, zvýšení povědomí a posílení prodejů.2  Ještě před třemi 

lety zakládaly profily na sociálních sítích a digitální platformy pouze z důvodu nutné 

přítomnosti. Nyní však vidíme, že se z nich stávají důležité kanály, které není možné 

v  ámci zákaznické zkušenosti opomíjet a trend investic do této oblasti je tak strmě 

rostoucí. Z tohoto důvodu se ve své práci zaměřím na dané oblasti komunikace značek v 

online prostředí a jejich dopad na budování korporátní identity.  

 

Předkládaná diplomová práce si klade za cíl vymezení základních termínů a problematiky 

v teoretické části. V praktické části se budu v konkrétní případové studii věnovat 

praktickým rozdílům budování korporátní identity prostřednictvím sociálních médií 

u obdobných flash sales e-commerce projektů v segmentu bytových doplňků a nábytku 

na českém a americkém trhu v období 2013–2017. Porovnávat budu komunikaci českého 

projektu Bonami, současně působícího na CEE trhu, s největším amerických projektem 

Wayfair, který aktuálně působící i na německém a kanadském trhu. Tento segment jsem 

si vybrala záměrně, protože se mu dlouhodobě věnuji, přijde mi z marketingového 

hlediska velmi zajímavý a často bývá v rámci výzkumných prací opomíjen.  

 

Diplomová práce obsahuje čtyři na sebe navazující kapitoly a podkapitoly, které vždy 

téma dané kapitoly rozvíjí. První dvě kapitoly jsou věnovány výhradně teoretické části 

práce. Zbylé dvě budou obsahovat praktickou část práce. Předmětem praktické části je 

zkoumání marketingové komunikace v online prostředí značky Bonami.cza komparace 

s komunikací značky Wayfair. Výzkum je založen na obsahové analýze veřejně 

dostupných zdrojů a kanálů, které značky ke své propagaci využívají. 

 

Zaměřím se primárně na budování povědomí o značce. Výkonnostní kanály proto zmíním 

jen okrajově a to pouze v souvislosti s brandovou komunikací. Na začátku výzkumu jsou 

stanoveny výzkumné otázky a hypotézy, které se svým výzkumem pokusím zodpovědět, 

potvrdit či vyvrátit. Závěrem bude předloženo přehledné shrnutí dané situace 

a doporučení pro značku Bonami. V rámci diplomové práce jsem pracovala s veřejně 

                                                
2 Emarketer.com: Home to research and data on nearly every digital topic [online]. 2018 [cit. 2018-04-
01]. Dostupné z: https://benchmarks.emarketer.com 
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dostupnými zdroji, převážně odbornými publikacemi a texty, zároveň jsem vycházela ze 

zdrojů, které jsem za dobu svého působení v Bonami.czměla k dispozici. 
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1.  Budování korporátní identity 

1.1. Úvod do problematiky 
Marketing zahrnuje komplexní soubor aktivit, jejichž účelem je tvorba výrobků a služeb, 

jejich podpora a trvalé udržování silného pouta mezi značkou a zákazníkem.3 Ačkoli 

marketing pokrývá veškeré kanály a komunikační témata, kterými značka působí ve 

veřejném prostoru, povědomí o značce je ovlivněno multidisciplinárním přístupem. 

Vstupují do něj totiž veškeré aktivity, které ovlivňují vystupování směrem do podniku 

i ven k zákazníkům a konkurenci. Ve zkratce tedy to, jak je značka vnímána, 

neovlivňuje pouze produkt ale i marketingové oddělení, oddělení lidských zdrojů, péče 

o zákazníky či obchod. Budování korporátní identity, které je předmětem mé práce, je 

pouze jednou částí ze souboru marketingových aktivit. Škála aktivit, které podporují 

značky, je poměrně široká. Prakticky mezi ně můžeme zařadit cokoli od podpory prodeje 

po sponzoring.  

 

Britský marketingový expert Alan Mitchell v časopise Admap v článku Marketing musí 

najít obrácenou cestu reaguje na všeobecně respektované teze marketingového autora 

Philipa Kotlera o tom, že zákazníci vnímají značky výhradně prostřednictvím marketingu 

a marketingové komunikace upozorňuje, že podobné vnímání světa je naivní. 
4„Spotřebitelé vnímají značky vždy v kontextu svého života, aktuálního životního cyklu 

a svých egoistických potřeb. Nikoliv z pohledu marketingu,“ tvrdí Mitchell.  

 

Cílem marketingu je prodej produktů, přimění spotřebitele k nějaké akci či vytvoření 

silné značky, která bude pro koncového spotřebitele snadno rozpoznatelná 

a zapamatovatelná. Zároveň jde o představení produktu, společně s jeho klíčovými 

emocionálními a funkčními benefity, kterými se odliší od konkurence. K porozumění 

spotřebitelům a jejich přání slouží marketingové nástroje, které vychází z ekonomických 

a sociálních věd. Tyto nástroje marketérům pomáhají definovat přání a potřeby svých 

zákazníků, díky kterým jsou schopni definovat brand a jeho posititoning. K úspěšným 

prodejům pak také vede správně zvolený marketingový mix.  

                                                
3 CLEMENTE, Mark N. Slovník marketingu. Brno: Computer Press, 2004. ISBN 80-251-0228-9. 
 
4 KÖPPL, Daniel. Oddělení, kterému nikdo nerozumí. Trend Marketing: moderní marketing v praxi 
[online]. 24.8.2005 [cit. 2018-05-10]. Dostupné z: https://trendmarketing.ihned.cz/c1-16689870-
oddeleni-kt 
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Marketing v době globalizace  

V době globalizace se rozdíly mezi produkty stírají, mnohdy jsou si vizuálně i obsahově 

velmi podobné a jejich komunikace směrem k zákazníkovi tak může být těžko 

rozpoznatelná. Častým příkladem, na kterém se tato teze dokumentuje, je segment 

sportovního vybavení pro volný čas. Názorně lze toto tvrzení doložit na dvou značkách – 

Adidas a Nike. Obě tyto značky, které prodávají v zásadě identické portfolio výrobků, 

pracují s odlišnou komunikací a rozdílným principem budování vztahu se zákazníkem, 

tedy s pocitem sounáležitosti se značkou.  

 

Velké světové společnosti, jejichž komunikace po mnoho let byla postavena na západních 

kulturních normách a tradičním přístupu k budování značky, nyní čelí výzvě v podobě 

rychle rostoucích trhů. Jako příklad mohu zmínit Čínu, Indii či Brazílii. Management 

firem se tak snaží konkurovat malým, ale ambiciózním podnikům či začínajícím 

podnikatelským projektům, 5  které odlišným a nekonvenčním způsobem získávají 

pozornost spotřebitelů, na které velké společnosti opožděně poskytují vlastní odezvu. 

Menší a střední podniky mnohdy sázejí na blízká témata svých zákazníků a vymezují se 

vůči globalizaci. Díky odlišnosti, časté akcentaci lokálnosti či udržitelnosti si tak 

získávají popularitu svých zákazníků a ukrajují z tržního podílu velkých firem. Ty se na 

situaci snaží reagovat různými způsoby. Jedním z nich je akvizice těchto menších firem 

do svého portfolia, která však nemusí být vždy šťastná. Příkladem je nepovedená akvizice 

sítě ekologických a udržitelných bister Pret-A-Manger společností McDonald's, která je 

v přímém rozporu s hodnotami značky Pret-A-Manger.6 Tuto skutečnost nazýváme jako 

tzv. glokalizaci. 7 Dalším přístupem společností je zakládání vlastních značek, jejichž 

cílem je vzbuzení pocitu lokálnosti u spotřebitelů. 

 

                                                
5 Ang. Start-up 
 
6 KLEINMAN, Mark a Ben HARRINGTON. Pret a Manger sold for £345m [online]. 2008 [cit. 2018-04-
22]. Dostupné z: https://www.telegraph.co.uk/finance/newsbysector/retailandconsumer/2784891/Pret-a-
Manger-sold-for-345m.html 
 
7 Termín glokalizace znamená produkci globálních produktů a služeb, které se snaží vzbudit dojem 
lokálnosti. 
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Marketing v době E-Commerce 

Podobně je to i v případě mladých E-Commerce projektů, které se snaží komunikovat 

odlišná témata a hledají mezery v marketingových plánech velkých firem. Populárním 

termínem v této oblasti je i tzv. growth hacking (tzv. marketingové hackování) aneb 

proces, v rámci kterého značky využívají marketingové kanály netradičním způsobem 

a prostřednictvím různých fint. Toto téma zmiňuji záměrně, neboť growth hacking hraje 

podstatnou roli u případů značek Bonami.cza Wayfair, kterým se budu věnovat 

v praktické části své práce.  
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1.2. Definice značky   

 „Products are created in the factory. Brands are created in the mind.“ 

   Walter Landor 

 
Koncept značek, který spojujeme s prvními znaky tržního hospodářství a počátků jejich 

komunikační podpory je starý nejméně 5000 let. 8Bližší pojetí značek začíná však až ve 

14. století, kdy se rozvíjí mezinárodní obchod a obchodníci si tak poprvé začínají 

uvědomovat důležitost vymezení své nabídky oproti konkurenci. Své produkty proto 

označují jménem či symbolem k jejich rozlišení.9 Největší důležitost však značky získaly 

s přeměnou ekonomiky na tržní. Značku dnes proto již nevztahujeme jen ke konkrétním 

firmám a produktům, ale asociujeme si ji s celou řadou termínů a skutečností.10 

 

První masivní reklamní kampaně vznikaly již v první polovině 19. století v USA a souvisí 

s rozvojem masové komunikace (tištěných médií), dopravy, a především s důsledky první 

průmyslové revoluce. Jednalo se však spíše o reklamní aktivity než přímou podporu 

samotných značek ve významu, které jim přisuzujeme od začátku 30. let 20. století. 

Významný zlom představoval technologický rozmach a s ním spojená druhá průmyslová 

revoluce. Nové vynálezy výrazně změnily nejen výrobu, ale také dosavadní způsob 

a kvalitu lidského života. Reklama byla pro výrobce způsobem, jak promlouvat 

ke spotřebitelům, zvýšit odbyt a zároveň zavést do života nové produkty.  

 

Na konci 19. století marketéři stále pracovali primárně s komunikačním konceptem, ve 

kterém byl hlavní důraz kladen na personalizaci značky, tedy na práci s vlastním jménem. 

Ten byl pro zákazníky důležitý, neboť byli zvyklí důvěřovat lidem ve svém okolí, kteří 

do té doby produkty produkovali, ať už se jednalo o místního krejčího, bečváře či 

hokynáře. Nyní tato důvěra měla přecházet ke značkám. Z toho důvodu tehdejší podniky 

                                                
8 NEUMEIER, Marty. The brand gap: jak překlenout propast mezi obchodní strategií a designem. Praha: 
AnFas, c2008. ISBN 978-80-254-2150-5. 
 
9 CLIFTON, Rita., John SIMMONS a Sameena. AHMAD. Brands and branding. Princeton, NJ: 
Bloomberg Press, 2004. ISBN 1-57660-147-1. 
  
10 BRICIU, V; BRICIU, A. A BRIEF HISTORY OF BRANDS AND THE EVOLUTION OF PLACE 
BRANDING. Bulletin of the Transilvania University of Brasov. Series VII: Social Sciences. Law. 9, 2, 
137-142, July 2016. ISSN: 20667701. 
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pro své populární produkty používaly familiární názvy a loga, které evokovaly blízkost 

a pocit sousedské spřízněnosti. Jako příklad mohu uvést produkty značek Uncle Ben či 

Mother's Cookies. 

 

„První pokusy o zavádění značek překonávající pouhou snahu prodat zboží motivovala 

skutečnost, že masová produkce zaplavila trh uniformními a prakticky nerozlišitelnými 

výrobky. Zviditelnit se mezi konkurencí se tudíž stalo v období technické revoluce 

naprostou nezbytností.“11  

 

Ačkoli zobrazování značek prošlo od první poloviny 20. století velkou transformací, 

mnoho marketingových odborníků, mezi které patří například Marty Neumeir, Avinash 

Kaushik či Wally Olins uvádí, pravděpodobně i díky nedostatku časového odstupu, že 

značky největší proměnu prodělaly až v posledních dvou desetiletích. Ještě do 90. let 

minulého století byla značka primárně pouhým názvem, který výrobce připojil ke svému 

výrobku či službě.12  V dnešní době jsou však spotřebitelé sofistikovanější a značka se 

tak stala entitou sama o sobě. Nabrala na složitosti a komplexnosti zobrazení, která jí 

dříve chyběla. Dnes se předpokládá, že úspěšnou značkou je ta, která má vlastní pohled 

na svět, je autentická a staví na pevných základech. Trvalé, systematické a dlouhodobé 

investování do budování značek vedlo ke vzniku řady známých firem a ze značky se stal 

účinný nástroj marketingových strategií. Klasickým příkladem takové značky může být 

Procter & Gamble, Unilever, Coca-Cola nebo německý koncern Nivea. Vlastností 

„dobrých značek“ je jejich odlišitelnost a srozumitelné odlišení od konkurence.  

 

Globalizace a s ní spojená homogenizace světa způsobila, že důležité je budování značek 

i ve veřejném prostředí a o vlastní značce dnes můžeme prakticky smýšlet i v souvislosti 

s jakoukoli oblastí lidské činnosti. V interpersonální oblasti si sílu osobního brandu 

uvědomuje již mnoho z nás. Ve společenském kontextu však platí to stejné nejen pro malé 

vesnice, města a regiony, ale také pro jednotlivé státy, kdy je jejich vlastní značka 

důležitým prvkem v mezinárodních vztazích, při získávání zahraničních investic 

                                                
11 KLEIN, Naomi. Bez loga. Přeložil Pavel KAAS. Praha: Argo, 2005. Zip (Argo: Dokořán). ISBN 80-
7203-671-8. 
 
12 NEUMEIER, Marty. The brand gap: jak překlenout propast mezi obchodní strategií a designem. 
Praha: AnFas, c2008. ISBN 978-80-254-2150-5. 
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a celkově pro hospodářskou prosperitu země. Tuto skutečnost ve své knize Brand New 

Justice: the upside of global branding zmiňuje například britský autor Simon Anholt13, 

který mimo jiné stojí za projektem The Good Country Index, kde je možné jednotlivé 

země mezi sebou porovnat.  

 

Z dnešního pohledu je slovo brand či značka hojně používané, nicméně jeho možné 

významy se značně rozcházejí. Jako první definici pojmu bychom mohli použít 

skutečnost, že značkou označujeme produkt, službu či zboží z konkrétního zdroje. Jsme 

tak schopni snadno rozeznat původ dané služby či komodity. Prakticky tak můžeme říct, 

že značka je synonymem pro negenerické obchodní označení.  

 

Druhá definice pojmu je značně odlišná. Jak se vyvíjel směnný obchod, vyvíjelo se 

i vnímání značek samotných. Dá se říci, že v prvním případě jsem uváděla něco, co bylo 

možné nazvat „jménem značky”. Z dnešního pohledu se pod značkou skrývá mnohem 

více. Není to jen pouhé jméno, které daný produkt či službu označuje. Značkou je vše, co 

si zákazník s produktem či službou asociuje. Asociace jsou v tomto případě dvojího 

charakteru. Emocionální, tj. jaké pocity v nás značka budí, když si vybavíme její jméno, 

a racionální, veskrze praktické informace o vlastnostech daného produktu či služby.  

Pokud bychom tedy měli tyto dva významy porovnat, pak můžeme říci, že v prvním 

případě je značka objektivní skutečností. Produkt má svůj vlastní název a jasně 

daný původ.  

 

V druhém případě je značka subjektivně vnímána širokou veřejností a možné výklady se 

tak mohou lišit dle individuálního náhledu. Spotřebitelům pomáhá s identifikací daných 

produktů a jejich výběrem, neboť si daný výrobek či službu spojí s určitými vlastnostmi, 

které jsou značce vlastní. Typické je to u mladých značek, mezi kterými můžeme zmínit 

Nike, Amazon, Uber či výrobce elektromobilů a energetická společnost Tesla (dříve 

Tesla Motors).   

 

Tak jak se měnil význam značky v průběhu času, začalo se na ni pohlížet i více 

komplexním pohledem. Mnoho marketérů tak začalo vytvářet nové marketingové pojmy, 

které problematiku značek rozvíjejí, pomáhají lépe definovat a uchopovat z hlediska 

                                                
13 ANHOLT, SIMON (2003). BRAND NEW JUSTICE: the upside of global branding (paperback ed.). 
Oxford: Butterworth-Heinemann. ISBN 0-7506-5699-9. 
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jejího významu. Mezi tyto nově vzniklé pojmy patří například esence značky, hodnota 

značky, příslib značky a mnoho dalších, kterým se věnuji ve svém textu níže.  

 

Společně se zájmem o značky a jejich studium však musím zmínit i kritické názory, které 

se ve spojitosti s touto oblastí začaly v posledních letech objevovat. Tvorba značek 

dokáže vybudovat silné povědomí o produktech a přitáhnout loajální zákazníky, na druhé 

straně však může vytvářet triviální rozlišení mezi výrobky, způsobit předražení produktů 

a vytvářet falešné iluze a měnit hodnotový systém společnosti. Podstatou kritiky je 

skutečnost, že mnoho manažerů klade větší důraz na značku než na samotné produkty, ve 

výsledku se tak všichni stáváme obětí konzumu, za který draze platíme a který může mít 

závažné dopady na náš život. Mezi tyto kritiky, kteří se problematice věnují a vůči 

značkám či korporacím se kriticky vyjadřují, patří například Naomi Kleinová, autorka 

knihy No logo.14 

                                                
14 KLEIN, Naomi. Bez loga. Přeložil Pavel KAAS. Praha: Argo, 2005. Zip (Argo: Dokořán). ISBN 80-
7203-671-8. 
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1.3. Brand Building 
Budováním značky (tzv. Brand building) nazýváme souhrn řízených aktivit spojených 

s posilováním kladného ohlasu a vnímáním značky. Silný brand produktů či služeb 

firmám umožňuje snadné odlišení od konkurence a podporuje vnímání unikátních 

prodejních dispozic, které daná firma svým zákazníkům nabízí. Značka tak v přeneseném 

významu znamená to, co si zákazník s daným produktem či službou asociuje a co 

konkrétního se mu vybaví, pokud značku či její aspekty smyslově vnímá. Záměrně 

neuvádím pouze jeden konkrétní aspekt, neboť dané sdělení můžeme vnímat různými 

smysly. Asociace se tvoří s jakýmkoli vizuálním či zvukovým elementem a fyzickým 

kontaktem s produktem či jeho balením. Značka a doprovodný branding jsou něčím, s čím 

značka pracuje v dlouhodobém horizontu a musí proto obstát v čase a být snadno 

využitelné pro různé aplikace. 

 

Důležitost značky si lidé ve světě obchodu a podnikání uvědomovali od samého počátku, 

nicméně stále byla primární produkce zboží a její objem. Teprve v posledních třiceti 

letech můžeme vidět výrazný nárůst investic do budování brandu a postupný přesun 

pozornosti od masové výroby k lepší komunikaci produktů a jejich benefitům. Naomi 

Kleinová se ve své knize Bez loga domnívá, že za astronomickým nárůstem bohatství 

a celospolečenského vlivu nadnárodních korporací typu P&G, Nestlé, Unilever a dalších, 

stojí právě myšlenka teoretiků managementu, že úspěch firmy je zapříčiněn více značkou 

než samotným produktem. V tomto období se také poprvé objevuje snaha o finanční 

oceňování hodnoty značek. Na těchto základech jsou zakládány firmy nového typu, které 

ve svém obchodním modelu upřednostnily sílu značky před produkcí zboží. Jako příklad 

můžu zmínit dodnes úspěšné společnosti Nike či Microsoft. 15 

 

Silná značka dokáže přilákat pozornost spotřebitelů a udržet jejich pozornost a přízeň po 

mnoho let. Aby toto bylo možné je však nutné srozumitelně komunikovat identitu značky, 

kterou si zákazníci budou spojovat s emotivním prožitkem a vytvoří si tak ke značce silné 

emocionální pouto. Značka pro ně musí být nástrojem vlastního sebevyjádření, 

prostřednictvím kterého posilují pocit vlastní identity. Toto můžeme například pozorovat 

na značce Apple a silné sounáležitosti jejích zákazníků, kterým její produkt propůjčuje 

                                                
15 KLEIN, Naomi. Bez loga. Přeložil Pavel KAAS. Praha: Argo, 2005. Zip (Argo: Dokořán). ISBN 80-
7203-671-8. 
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pocit výjimečnosti a zařazení mezi „vyšší třídu“. Základem úspěšné komunikace 

a uvěřitelnosti silných značek je konzistence v čase. Jak tvrdí Neuimeier, branding je 

nejvýkonnější obchodní nástroj od vynálezu tabulkového procesoru.16 

 

Branding 

Pojem branding nejčastěji definuje snahu o prosazení firemního jména, značky, loga, 

sloganu a symbolů, typografie či dalších vizuálních prvků do mysli spotřebitelů 

a celkového trhu.17 To, že se může jednat jen o samostatně silné elementy, dobře ilustruje 

vizuální zobrazení kovboje, který na svých materiálech více jak 25 let používala značka 

Marlboro. Mnohdy dané materiály nemusely obsahovat ani logo či název firmy, 

v myslích spotřebitelů i bez toho vyvolávalo silné asociace a spotřebitelé věděli, jakého 

produktu se reklama týká.18  

 

Při tvorbě brandingu, tj. „vnější tváře“ značky, je vždy zohledněna pozice značky a její 

účel. Pokud jde o samotné jméno značky, pak na trhu vidíme tři základní přístupy k jeho 

tvorbě: 

• Deskriptivní (Česká pošta, Volkswagen, Komerční banka apod.) 

• Asociativní (Dermacol, Sklizeno, Nutrilon apod.) 

• Abstraktní (Kodak, Google, Alza apod.) 

 

Architektura značky 

Další důležitou částí je samotná architektura značky. Ta by měla stanovit logickou 

hierarchii mezi značkami a produktovým portfoliem firmy. Vždy je nutné zohlednit, zda 

značka bude působit na globálním či lokálním trhu, jaká je souvztažnost mezi mateřskou 

(korporátní) značkou a značkami dceřinými.  

 

                                                
16 NEUMEIER, Marty. The brand gap: how to bridge the distance between business strategy and design : 
a whiteboard overview. Rev. ed. Berkekley, CA: New Riders, c2006. ISBN 978-0321348104. 
 
17 MARINIČ, Pavel. Plánování a tvorba hodnoty firmy. Praha: Grada, 2008. Expert (Grada). ISBN 978-
80-247-2432-4. 
 
18 OGILVY, David. Ogilvy o reklamě. 4. vyd. Přeložil Hana ŠKAPOVÁ. Praha: Management Press, 2007. 
Knihovna světového managementu. ISBN 978-80-7261-154-6. 
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Anne Bahr Thompson ve svém díle uvádí různé typy architektury značek, který značky 

dělí na19:  

• Masterbrand 

• Overbrand 

• Endoresed brand 

• Freestanding brand 

 

Jako masterbrand model označuje skutečnost, kdy korporátní branding je primárním 

zdrojem kredibility a důvěryhodnosti. V komunikaci je proto využíváno pouze hlavní 

korporátní jméno. Jako příklad mohu uvést společnost FedEX. Overbrand označuje 

značky působící individuálně, ale pod silnou mateřskou značkou (např. značky 

společnosti Apple). Podobně je tomu u endoresed brand modelu, kdy mateřská značka je 

zdrojem kredibility a důvěryhodnosti, ale na trhu operuje s více značkami s různými 

kompetencemi či místem působnosti (například síť hotelů Marriott). Posledním modelem 

je freestanding brand, kdy pod mateřským domem značek působí nezávislé značky, který 

svým názvem ani vizuálním stylem k mateřské firmě neodkazují a na trhu působí 

nezávisle. Mnohdy s mateřskou společností nechtějí být vůbec spojovány.  Toto můžeme 

vidět například u P&G a organické značky Herbal Essences, která do jejího portfolia patří 

také. 

 

Obr. č. 1:  Příklady architektury značek20 

 

 

 

 

 

 

                                                
19 CLIFTON, Rita., John SIMMONS a Sameena. AHMAD. Brands and branding. Princeton, NJ: 
Bloomberg Press, 2004. ISBN 1-57660-147-1. 
 
20 WANSTRATH, Kelly. Brand architecture: A foundation for managing multiple brands. HFA [online]. 
[cit. 2018-04-22]. Dostupné z: http://www.teamhfa.com/news/insights/brand-architecture-a-foundation-
for-managing-multiple-brands/ 
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1.4.      Esence a účel značky 
Prvním pojmem, kterým bych se ráda hlouběji zabývala je esence značky neboli brand 

essence. Jedná se o nejdůležitější prvek, kterým je značka samotná tvořena. Esence neboli 

podstata značky je totiž jedinou součástí brandu, který se v průběhu let nemění. Pokud 

bychom chtěli zobrazit základní strukturu značek, tak typicky brand essence najdeme na 

vrcholu pyramidy značky, viz obrázek níže. Na jejích základech jsou poté stavěny 

propozice, positioning, hodnoty a archetypálnost značky. Ačkoli se ostatní vnější vizuální 

i vnitřní obsahové prvky značky mohou měnit, její podstata vždy zůstává. 

 

Obr. č. 2: Základní interpretace brand essence21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Od konce 40. let začalo být v souvislosti se značkami zmiňováno, že značky nemají být 

jen maskotem, reklamním sloganem nebo pěkným obalovým designem produktu, ale že 

by měly mít i vlastní podstatu neboli účel. V tomto období se tak poprvé objevuje ve 

spojitosti se značkami hledání hlubšího smyslu než jen pouhá produkce a prodej.22  

 

Nicméně desítky let trvalo, než se marketéři na tuto oblast přeorientovali. V dnešní době 

se mnoho značek snaží svůj brand stavět na hlubším smyslu, než je pouhá výroba či prodej 

produktů a služeb. Poměrně velký boom s hledáním hlubšího smyslu značek přišel v roce 

2009, kdy americký autor a motivační řečník Simon Sinek publikoval svou knihu Začněte 

                                                
21 BARNHAM, Chris. Essence. International Journal of Market Research [online]. 2009, 51(5), 593-610 
[cit. 2018-04-02]. ISSN 14707853. 
 
22 Ang. Brand purpose 
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s proč, v originálním znění Start with why: How Great Leaders Inspire Everyone to Take 

Action a na příkladu mnoha společností, např. Apple, demonstroval důležitost vymezení 

hlubšího smyslu značky, který právě může být předpokladem úspěchu u spotřebitelů. 

Smysl značky je důležitý, nicméně ne všechny značky jsou skutečně schopné svůj 

obchodní model na hlubší ideji a přístupu k okolnímu prostředí postavit. 23 

 

Daří se to zejména mladším a menším značkám, které svůj obchodní model v souladu 

s brand purpose postavily již na začátku. Například firma TOMS (zkrácená verze 

Tommorow Shoes) kromě primárního cíle prodeje bot vznikla i se společensky 

odpovědným přístupem. Za každý prodaný pár bot poskytla jeden pár těm, kteří si žádné 

boty nemohou dovolit. Tohoto záměru se drží i dodnes a za každý prodaný pár věnuje 

jeden potřebným. Díky tomu se jí podařilo spojit se spoustou slavných osobností, kteří 

díky svému osobnímu brandu rozšířily povědomí o značce mezi masu a značka TOMS se 

stala v segmentu volnočasové obuvi velmi populární.24 

  

                                                
23 SINEK, Simon. Začněte s proč: jak vůdčí osobnosti inspirují k činům. V Brně: Jan Melvil, 2013. Žádná 
velká věda. ISBN 978-80-87270-55-4. 
 
24 JOHNS, Nikara. 10 Shoe Brands People Are Totally Obsessed With. Footwear News [online]. 3.3.2018 
[cit. 2018-04-28]. Dostupné z: http://footwearnews.com/2018/influencers/power-players/cult-brands-
2018-shoes-fashion-converse-toms-ugg-510433/ 
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1.5. Positioning značky 
Positioning neboli postavení značky můžeme definovat jako soubor činností, které nám 

dohromady dávají jasnou nabídku značky takovým způsobem, že je snadno srozumitelná 

pro koncového zákazníka. Ten si pod ním dokáže představit hodnotu, kterou mu značka 

přinese. Positioning značky nám totiž zřetelně vymezuje působení značky mezi 

konkurencí. Zároveň definuje důvody pro koupi a unikátní produktové vlastnosti, kterými 

se značka od své přímé či nepřímé konkurence odlišuje. Konkurencí nemusí totiž 

například znamenat jen služby či produkty ve stejné oblasti, ale i ty v oblasti vzdálené, 

které mohou sloužit jako substitut dané nabídky.  

 

Positioning značky by měl být zákazníkům co nejvíce jasný, aby v co nejkratším čase 

pochopili propozice dané firmy a zapamatovali si dané sdělení. Dobrý positioning zvyšuje 

pravděpodobnost úspěšné konverze a je proto velmi důležité jej správně budovat 

a zohledňovat při tvoření marketingových aktivit. Při tvorbě positioningu je proto nutné 

vycházet z informací, které značka má o svých zákaznících, aby správně reagovala 

na jejich potřeby, představy a emoce.25   

 

Existuje mnoho přístupů a metod pro tvorbu brand positioningu, všechny však staví 

na stejných základech. Obecně je možné říci, že při tvorbě positioningu musíme jasně 

definovat několik klíčových oblastí a odpovědět si na základní otázky:  

• Jaký je zákaznický segment a kdo je cílovým zákazníkem? 

• Jaká je oblast (teritorium), ve které bude značka působit?  

• Jak se odlišuje značka od konkurence? 

• Jaké jsou důvody ke koupi?  

 

 

 

 

 

 

                                                
25 CLIFTON, Rita., John SIMMONS a Sameena. AHMAD. Brands and branding. Princeton, NJ: 
Bloomberg Press, 2004. ISBN 1-57660-147-1. 
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Obr. č. 3: Proces tvorby brand positioningu26  

 

 
 

Vždy bychom měli mít jasně popsané atributy značky. Tedy to, jaká značka je a co chce 

o sobě říkat, společně s benefity, které zákazníkům přináší. Benefity značky je možné 

obecně dělit na emocionální (to, jak značka řeší obavy zákazníků, pocity, které jim nabízí 

apod.) a funkční (to, jak daný produkt či služba funguje a jak reaguje na potřeby 

zákazníků). Při jejich tvorbě je nutné zohlednit, zda jsou tyto benefity pro zákazníky 

relevantní, odlišující od konkurence, důvěryhodné a jestli mají schopnost reagovat 

na proměny v čase.27 

  

                                                
26 CLIFTON, Rita., John SIMMONS a Sameena. AHMAD. Brands and branding. Princeton, NJ: 
Bloomberg Press, 2004. ISBN 1-57660-147-1. 
 
27 CLIFTON, Rita., John SIMMONS a Sameena. AHMAD. Brands and branding. Princeton, NJ: 
Bloomberg Press, 2004. ISBN 1-57660-147-1. 
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1.6. Hodnota značky a povědomí o značce  
První úvahy nad hodnotou značky, tzv. brand equity, publikoval ve své práci Paul 

Feldwick v roce 1991, později vydáno knižně v díle What is brand equity, anyway?.28 

Hodnota značky vyjadřuje známost, tedy míru rozpoznatelnosti u široké veřejnosti. Dále 

také míru důvěry a věrnosti vlastních zákazníků, kteří jsou ke značce loajální a tvoří tak 

důležitou bázi pravidelných spotřebitelů či konzumentů. Právě marketingová hodnota 

značky tvoří významnou část celkové hodnoty firmy či společnosti a je důležitým 

majetkovým aktivem. Typické je to u start-upových projektů či projektů, které jsou 

samostatně ekonomicky nestabilní a závislé na venture kapitálu, ale přesto je jejich tržní 

hodnota velmi vysoká. Hodnota značky je tak velmi efektivním nástrojem, díky kterému 

mohou marketéři poznat úspěchy a růst značek, ale také vysledovat případné problémy.   

 

David A. Aaker ve svém díle hodnotu obchodní značky popisuje jako sadu aktiv, které 

jsou spojené se jménem a symbolem značky. Tyto společně mohou zvyšovat i snižovat 

hodnotu, kterou přináší firmě nebo zákazníkovi. Mezi tyto hlavní části dle něj patří29:   

1) znalost jména značky, 

2) věrnost značce, 

3) vnímaná kvalita, 

4) asociace spojené se značkou. 

 

Každé z těchto aktiv vytváří hodnotu produktu či firmy jiným způsobem. Níže se je proto 

pokusím více vysvětlit.   

 

Znalost jména značky 

Znalost značky neboli její povědomí mezi cílovou skupinou je velmi důležité, neboť 

referuje o síle přítomnosti v mysli spotřebitele, zároveň však představuje zásadní 

a měřitelnou metriku, kterou značky v rámci své komunikace sledují. Říká nám totiž, jaká 

je procentuální znalost daného brandu či produktů u vybrané cílové skupiny. 

                                                
28 FELDWICK, Paul. What is brand equity, anyway?: selected papers on brands and advertising. 
Oxfordshire: World Advertising Research Center, 2002. ISBN 1841161098. 
 
29 AAKER, David A. Brand building: budování značky : vytvoření silné značky a její úspěšné zavedení na 
trh. Brno: Computer Press, 2003. Business books (Computer Press). ISBN 80-72268856. 
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Marketingové výzkumy prokázaly, že asociace se značkou v zákaznících přetrvají 

po mnoho let. Mnohdy i v období, kdy značka na trhu již dávno nepůsobí. 30  

 

Znalost značky také ovlivňuje možnosti obchodního růstu na trhu. V rámci povědomí 

o značce se proto mezi spotřebiteli sleduje zejména: 

• top-of-mind, 

• spontánní znalost značky, 

• podpořená znalost značky. 

 

V dílčích otázkách se jedná o to, zda je spotřebitel schopen si značku vybavit, rozpoznat 

či zda značka zaujímá dominantní postavení v jeho mysli.31 Měřit můžeme celkovou 

znalost značky různými výzkumnými metodami, například kvantitativními 

dotazníkovými šetřeními či kvalitativními metodami, mezi které patří hloubkové 

rozhovory, focus group a také pozorovací metoda v terénu. Nejčastější je kombinace více 

metod, které vedou k přesnějším výsledkům.  

 

Věrnost značce 

Zásadním aspektem, který ovlivňuje ocenění značky je skutečnost, na kolik jsou 

spotřebitelé značce věrni. U zákazníků, kteří jsou značce věrni, je větší pravděpodobnost 

retence, zároveň lze očekávat, že díky opakovaným nákupům tvoří pravidelný a klíčový 

zdroj zisku. Navíc je prokázáno, že náklady na udržení stávajících zákazníků jsou 

podstatně nižší než akvizice nových. David Ogilvy také uvádí, že stálí zákazníci tvoří 

80 % veškerých spotřebitelů a z marketingového pohledu jsou proto významnější než 

spotřebitelé příležitostní.32  

 

                                                
30 JOHNS, Nikara. Study Shows How, When Consumers Remember Brands in Celebrity 
Advertisements. University of Arkansas [online]. 14.7.2014 [cit. 2018-04-28]. Dostupné z: 
https://news.uark.edu/articles/24626/study-shows-how-when-consumers-remember-brands-in-celebrity-
advertisements 
 
31 Ang. top of mind awareness. Jedná se o vysokou úroveň znalosti značky, kterou si zákazník vybaví jako 
jedinou v dané oblasti. 
 
32 OGILVY, David. Ogilvy o reklamě. 4. vyd. Přeložil Hana ŠKAPOVÁ. Praha: Management Press, 2007. 
Knihovna světového managementu. ISBN 978-80-7261-154-6. 
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Věrnost značce navíc snižuje míru rizika, že zákazník přejde ke konkurenci. Podniky by 

proto měly svoji zákaznickou bázi vždy rozdělit na několik segmentů, která zákazníky 

rozdělí dle jejich chování a míry ochoty ke koupi a přizpůsobit tomu svoji marketingovou 

komunikaci. 33  Věrnost značce značně podporuje speciální komunikace s vybranými 

zákazníky, kteří díky tomu získají pocit výjimečnosti – jedná se např. o zařazení do VIP 

klubů, dále pak jsou neméně důležité věrnostní programy či speciální akce či aktivity, 

které podporují opakovanou interakci se značkou. Pavel Marinič uvádí, že jako faktory, 

které ovlivňují spokojenost zákazníka a podporují ho v jeho loajalitě, jsou vnímaný image 

značky, očekávání zákazníka, celková kvalita produktu vnímaná zákazníkem a vnímaná 

hodnota produktu.34  

 

Vnímaná kvalita 

Aaker v knize Brand Building uvádí, že vnímaná kvalita je klíčová pro ekonomický růst 

firem a prakticky jako jediné aktivum z výše uvedených se na něm přímo podílí, neboť 

přímo ovlivňuje rozhodovací a nákupní chování spotřebitelů. Zároveň ovlivňuje zbylá 

aktiva, která tvoří hodnotu značky – tedy věrnost, znalost a asociace spojené se značkou. 

Vnímaná kvalita přitom není přímo úměrná kvalitě samotných produktů či služeb, ale jde 

o to, jakou hodnotu ve své mysli jí spotřebitel přidělí na základě její komunikace.  

 

„Pro mnoho značek definuje vnímaná kvalita jejich oblast konkurence a také jejich 

postavení v této oblasti. Některé značky jsou značkami „cenovými“, jiné sází na prestiž 

nebo na přidanou hodnotu. V rámci těchto kategorií je pozice vnímané kvality často tím, 

co definuje rozdíl mezi dobrými značkami.“35 

 

Asociace spojené se značkou 

Asociace, které si zákazník spojí se značkou, jsou důležitým hodnototvorným prvkem.  

                                                
33 V digitální oblasti k tomuto slouží shlukové analýzy, tzv. clustering. Jedná se o statistickou proceduru, 
v jejímž rámci jsou zkoumané osoby a objekty seskupeny podle společných charakteristik. Více se tomu 
budu věnovat v další kapitole věnované novým médiím.  
 
34 MARINIČ, Pavel. Plánování a tvorba hodnoty firmy. Praha: Grada, 2008. Expert (Grada). ISBN 978-
80-247-2432-4. 
 
35 35 AAKER, David A. Brand building: budování značky : vytvoření silné značky a její úspěšné zavedení 
na trh. Brno: Computer Press, 2003. Business books (Computer Press). ISBN 80-72268856. 
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Důležitost těchto asociací si uvědomovali významní marketéři tradičního reklamního 

řemesla, kterými byly Leo Burnett, Raymond Rubicam či David Ogilvy. Poslední 

jmenovaný konkrétně uvádí, že image značky aneb to, co si zákazníci se značkou asociují, 

tvoří 90 % toho, co musí podnik ve své komunikaci prodat. Zákazníci pak preferují 

produkty, které nejlépe konvenují jejich osobnostnímu typu.36 

  

                                                
36 OGILVY, David. Ogilvy o reklamě. 4. vyd. Přeložil Hana ŠKAPOVÁ. Praha: Management Press, 2007. 
Knihovna světového managementu. ISBN 978-80-7261-154-6. 
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1.7. Příslib značky  
Příslib značky neboli brand promise je založen na různých prvcích zákaznické zkušenosti 

v průběhu celkové interakce se značkou. Patří do něj všechna místa setkání zákazníka se 

značkou37, které si podnik stanoví jako důležité a měl by je pak ve všech kanálech 

v jakémkoli čase jednotně dodržovat, aby slib daný zákazníkovi byl dodržen. Ve zkratce 

se dá říci, že příslib značky je vše, k čemu se značka svým zákazníkům zavázala. Vstupy, 

které brand promise může pokrývat, jsou znázorněny v obrázku níže. 

 

Obr. č. 4:  Struktura různých přístupů ke slibu značky 38 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dobrou ukázkou naplněného příslibu značky je společnost Apple. Jejich slavný slogan 

„Think different” naplňuje i příslib značky. Ačkoliv společnost čelila mnoha 

technologickým výzvám i konkurentům, vždy se snažila přinášet nové produkty 

a inovace, které jsou výzvou ostatním konkurenčním hráčům na trhu. Navíc je tento 

příslib oboustranný. Apple se zavazuje k designu a produkci produktů založených na tom, 

že společnost vidí svět z trochu jiné perspektivy a uvažuje nad věcmi odlišně. Zároveň 

však vyzývá své zákazníky, aby se nebáli experimentovat a sami zkusili na svět 

nahlížet jinak. 

                                                
37 Ang. Touchpoint 
 
38 A. EILAGHI KARVANDI. The role of strategic position in brand promise: Evidence from LG Company. 
Management Science Letters, Vol 6, Iss 8, Pp 557-560 (2016) [online]. 2016, 6(8), 557-560 [cit. 2018-04-
02]. DOI: 10.5267/j.msl.2016.7.001. ISSN 19239335. 
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2. Sociální a nová média 

2.1. Úvod do problematiky 
Technologický rozvoj a vývoj určoval budoucnost pro mnoho oblastí. Sociální a nová 

média patří k těm, která jím zásadním způsobem byla ovlivněna. Pro možnost popisu 

historie nových a sociálních médií je nejprve nutné se zaměřit na zásadní inovace v oblasti 

informatiky a kybernetiky.  Historie počítačů je dlouhá, za první počítač můžeme 

prakticky označit abakus.39 Protože předmětem této práce není informatika a samotný 

náhled na informatiku vyžaduje interdisciplinární přístup, zaměřím se jen na ty 

nejdůležitější milníky, které jsou součástí informačního věku a mají přímou souvislost 

s novými médii.  

 

„Abychom skutečně porozuměli logice nových médií, musíme se obrátit k počítačové 

vědě. Právě tam najdeme nové termíny, kategorie a operace charakterizující média, jež 

se stala programovatelnými.“40 

 

Společně s technologickým pokrokem se začaly více rozvíjet automatizace a informační 

technologie. Průkopníkem automatizace byl britský průmyslník Leon Bagrit, který byl 

zároveň jedním z prvních, kteří příchod osobních počítačů a internetu předvídali.41  

 

První pokusy o výpočetní stroje můžeme zpozorovat již v 17. století, kdy začínají první 

snahy o zaznamenání dat pomocí ozubených převodů. Způsoby zpracování dat a jejich 

propočtů se v čase zdokonalovaly, největší pokrok však nastal až v době průmyslové 

revoluce spojené s pokroky v elektronice na počátku 20. století.42 J. Glenn Brookshear 

uvádí, že první počítač vzniknul již v 30. letech minulého století v Berlíně. Ten byl 

následován dalšími vědeckými pokusy, které však kvůli obsahu elektronicky řízených 

mechanických relé byly zastaralé již v momentě vzniku, neboť ostatní výzkumníci 

                                                
39 Abakus je starověké počítadlo.  
 
40 Principy nových médií. In: DVOŘÁK, Tomáš. Kapitoly z dějin a teorie médií. Příbram: Edice VVP 
AVU, 2010, s. 33-50. ISBN 978-80-87108-16-1. 
 
41 Od kybernetizace k interakci. In: DVOŘÁK, Tomáš. Kapitoly z dějin a teorie médií. Příbram: Edice 
VVP AVU, 2010, s. 33-50. ISBN 978-80-87108-16-1. 
 
42 BROOKSHEAR, J. Glenn, David T. SMITH a Dennis BRYLOW. Informatika. Brno: Computer Press, 
2013. ISBN 978-80-251-3805-2. 
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zkoušeli pracovat s technologií elektronek za účelem sestrojení výhradně elektronického 

počítače.43  

 

Za skutečně určující vynálezy, které ovlivnily oblast počítačové vědy, se tak považuje 

tranzistor, integrovaný obvod a mikroprocesor. Tyto elektronické součástky zásadně 

ovlivnily exponenciální rychlost vývoje dalších elektronických zařízení. Tranzistor 

s bodovými kontakty byl objeven v Bellových laboratořích roku 1947. Tento objev 

započal novou dobu v oblasti elektroniky. Tranzistory jsou zásadní, protože díky nim lze 

polovodiče typu P a N složit dohromady, díky čemuž vznikne přepínač, kterým je možné 

ovládat protékající proud. První vynález byl na bázi hrotového tranzistoru z germania, 

posléze byl uveden bipolární plošný tranzistor v roce 1950. Tento typ tranzistoru položil 

základ rozvoji spotřební elektroniky. První využití bylo v rozhlasové technologii, později 

však začínají vznikat i první tranzistorové počítače, které výrazně zlepšují vlastnosti 

počítačů, které doposud byly vyvinuty.44  

 

Dalším důležitým vynálezem je integrovaný obvod, který byl vynalezen ve společnosti 

Texs Instruments v roce 1958. Díky integrovanému obvodu došlo k dramatickému 

zrychlení počítačů a tím i k jejich možnému využití. Rozvíjí se výpočetní algoritmy 

a programovací jazyky. Vzniká také první kódová tabulka ASCII. V 60. letech dochází 

k rapidnímu rozvoji směrem k využití počítačů i obecnou veřejností. Objev tranzistoru 

MOSFET zapříčinil nástup třetí generace počítačů. Tyto počítače v sobě již obsahují 

sloučené integrované obvody a díky tomu jsou uživatelsky přívětivější.45 V roce 1965 

Gordon Moore publikuje Mooreův zákon, ve kterém uvádí, že se výpočetní obsah 

počítačů bude každé dva roky zdvojnásobovat.  

 

                                                
43 ZELENÝ, Jaroslav a Božena MANNOVÁ. Historie výpočetní techniky. Praha: Scientia, 2006. Stručné 
dějiny oborů. ISBN 80-86960-04-8. 
 
44 ZELENÝ, Jaroslav a Božena MANNOVÁ. Historie výpočetní techniky. Praha: Scientia, 2006. Stručné 
dějiny oborů. ISBN 80-86960-04-8. 
 
45 ZELENÝ, Jaroslav a Božena MANNOVÁ. Historie výpočetní techniky. Praha: Scientia, 2006. Stručné 
dějiny oborů. ISBN 80-86960-04-8. 
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 “Počet tranzistorů, které mohou být umístěny na integrovaný obvod, se při zachování 

stejné ceny zhruba každých 18 měsíců zdvojnásobí”. 46 

 

Integrované obvody stály za vznikem mikroprocesorů. Gordon Moore společně 

s  Robertem Noycem v roce 1968 zakládá společnost Intel, která v roce 1971 představila 

první mikroprocesor typového označení Intel 4004. Tento mikroprocesor byl původně 

vyvinut pro využití v matematických kalkulačkách. Jednalo se však o převratný objev, 

mikroprocesory dnes najdeme v každém digitálním zařízení.47  

 

Rané představy o počítači byly pro běžné spotřebitele zahaleny tajemstvím. Počítače jako 

takové byly pro běžné publikum nedostupné, sloužily primárně firmám ke složitým 

matematickým výpočtům. V myslích lidí se proto jednalo o neznámé objekty umístěné 

v strojovnách společností, které pro ně v běžném životě představovaly nevyužitelné 

zařízení. Poprvé byly veřejnosti představeny v rámci zábavných televizních pořadů 

a v společenském obsahu masmédií. Počítače se však ihned staly symbolem 

automatizace. Ta byla do té doby pro běžného člověka jen imaginární představou, která 

v něm vzbuzovala touhu, ale také obavy.  

 

Skutečný krok k rozšíření výpočetní techniky směrem k běžným spotřebitelům tak 

představoval vznik stolních počítačů. Úplně první byl veřejnosti představen společností 

IBM v roce 1981, základní software do něj navrhla společnost Microsoft.48 Díky většímu 

objemu výroby se počítače brzy staly dostupnou záležitostí a způsobily tak výraznou 

přeměnu v denním i pracovním životě. Ke konci 20. století dochází také k výrazné 

celospolečenské proměně a komunikačních návyků díky rozvoji sítě internet.49 

  

                                                
46 Moorův zákon. Wikipedia.org [online]. [cit. 2018-04-15]. Dostupné z: 
https://cs.wikipedia.org/wiki/Moorův_zákon 
 
47 ZELENÝ, Jaroslav a Božena MANNOVÁ. Historie výpočetní techniky. Praha: Scientia, 2006. Stručné 
dějiny oborů. ISBN 80-86960-04-8. 
 
48 Ang. PC = personal computer 
 
49 ČUŘÍK, Jaroslav. Nové trendy v médiích. Brno: Masarykova univerzita, 2012. ISBN 978-80-210-5825- 
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Z hlediska pohledu na konzumaci médií se za zásadní považuje digitalizace médií. 

Digitální automatizace a jejího potenciálu si ve svém díle všiml již Marshall McLuhan 

a předpovídal větší míru propojenosti a interakce mezi počítači a jeho uživateli.50 Pokrok 

v digitalizování obsahu ovlivnil i podobu, jakou i média konzumuje a opět způsobil rozvoj 

z hlediska zařízení, které nám tuto konzumaci umožňují. Tyto technologické změny 

a vznik nových médií měly zásadní dopad na změnu organizace práce ve společnosti, 

naše myšlení a také na způsob trávení volného času. Nově vzniklá sociální média jsou 

odrazem této společenské transformace. 

  

                                                
50 MCLUHAN, Marshall. Jak rozumět médiím: extenze člověka. Přeložil Miloš CALDA. Praha: Mladá 
fronta, 2011. Strategie. ISBN 978-80-204-2409-9. 
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2.2. Definice internetu a jeho historie 
Vznik počítačů vedl ke snaze propojit počítače mezi sebou. První vzájemně provázané 

počítačové systémy bývají nazývané jako sítě. Ty slouží k přenosu dat mezi počítači 

navzájem a uživatelům počítačů umožňuje si mezi sebou vyměňovat různé typy datových 

souborů. Počítačové sítě se dělí do několika kategorií. Jako první vznikly místní sítě,51 

posléze metropolitní sítě52 a rozsáhlé sítě, které propojují počítače na větší vzdálenost.53 

Další dělení sítí vychází z dostupnosti přístupu do sítí. Dělíme je tak na uzavřené bez 

externího přístupu a sítě otevřené, do kterých je možné vstoupit bez povolení a jsou široce 

dostupné. Mezi otevřené systémy patří také internet.54 

 

Internet je dnes počítačová síť složená z celé řady subsítí. Z historického hlediska vznikl 

v 60. letech 20. století jako projekt Pentagonu ve Spojených státech, kdy zadáním bylo 

vytvoření uzavřené sítě, která by propojila výzkumná a vojenská zařízení s vládou. Síť 

měla být maximálně bezpečná a funkční i v momentě atomové války, která v daném 

období hrozila.55  V roce 1969 je poprvé zprovozněna síť 4 uzlů, která je nazývána 

ARPANET. Posléze se rozrůstá o více uzlů, v roce 1972 obsahuje 37 připojených 

počítačů, všechny však stále na americkém území. Teprve následující rok jsou připojeny 

zařízení z evropských zemí a vzniká nový přenosový síťový protokol TCP/IP, který 

nahrazuje původní NCP.56  

 

Široká veřejnost se k internetu začíná připojovat na začátku 80. let a toto období tak 

můžeme považovat za klíčové z hlediska dostupnosti sdílených dat mezi uživateli.  

                                                
51 Ang. LAN = local arena network 
 
52 Ang. MAN = metropolitan area network 
 
53 Ang. WAN = wide area network 
 
54 BROOKSHEAR, J. Glenn, David T. SMITH a Dennis BRYLOW. Informatika. Brno: Computer Press, 
2013. ISBN 978-80-251-3805-2. 
 
55 WINKLER, Peter. Velký počítačový lexikon: co je co ve světě počítačů. Brno: Computer Press, 2009. 
ISBN 978-80-251-2331-7. 
 
56 RENDA, Miroslav. Český Internet a MS Internet Explorer 5: podrobný průvodce začínajícího uživatele. 
Praha: Grada, 1999. ISBN 80-7169-846-6. 
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Komerční organizace začínají poprvé využívat síť na začátku 90. let, kdy dochází 

k masivnímu rozvoji internetu. Ačkoli byl rozvoj internetu na začátku financován 

agenturami DARPA a NSF, neexistuje centrální vlastník, který by jej řídil. 57 

 

 V současné době propojuje internet stovky milionů počítačových zařízení po celém 

světě.58 Statistiky uvádí, že celosvětově je k internetu připojeno více než 40 % populace. 

Dnes je možné k němu přistupovat z celé řady zařízení, prostřednictvím kterých je možné 

obsah na internetu konzumovat. Ať už se jedná o stolní počítače, chytré telefony, 

přenosná zařízení, chytré televizory, herní konzole, bezpečnostní systémy, zařízení chytré 

domácnosti, automobily a další. V internetovém systému se všechna tato zařízení 

nazývají jako hostitelé nebo koncové systémy. Koncové systémy jsou vzájemně 

propojeny prostřednictvím sítě a paketových přepínačů.59  

 

S internetem je spojena celá řada významných služeb, které ovliňují každodenní život 

milionů spotřebitelů i zástupců firem. Mezi tu nejdůležitější patří World Wide Web 

(zkráceně WWW), který vynalezl britský vědec Tim Berners-Lee. WWW umožnil 

provázání dat uložených v počítačích s internetovým připojení a vytvořit tak síť 

souvisejících informací, která je veřejně dostupná. 60 

 

Dalším významným softwarovým systémem je vyhledávač, 61  který nám umožňuje 

ve zpřístupněných informacích v rámci WWW vyhledávat. Právě v této oblasti vyrostla 

společnost Google, která dnes rozšiřuje své aktivity směrem do všech digitálních oblastí 

a díky inovativnímu působení hraje důležitou roli v přeměně našeho způsobu uvažování 

a komunikace. 

 

                                                
57 RENDA, Miroslav. Český Internet a MS Internet Explorer 5: podrobný průvodce začínajícího uživatele. 
Praha: Grada, 1999. ISBN 80-7169-846-6. 
 
58 V ČSSR se Internet poprvé objevuje v roce 1990 
 
59 KUROSE, James F. a Keith W. ROSS. Počítačové sítě. Brno: Computer Press, 2014. ISBN 978-80-251-
3825-0. 
 
60 RENDA, Miroslav. Český Internet a MS Internet Explorer 5: podrobný průvodce začínajícího uživatele. 
Praha: Grada, 1999. ISBN 80-7169-846-6. 
 
61 Ang. Search engine 
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Internet v ČR  

Internet se jako médium poměrně rychle penetroval do české populace. Za téměř třicet 

let, která uplynula od počátku jeho rozvoje, se k síti připojilo více než 50 miliard zařízení. 

Využívají ho jednotlivci, domácnosti, firmy, veřejné a státní instituce. Z hlediska dat 

využívají internet v České republice především muži. Z celkové populace je to 73 % 

uživatelů z řad mužů a 68 % všech žen. Nejaktivnější je mladá generace, ve věkové 

skupině 16–24 let jej používá téměř 97 % osob. 62 

 

Mezi hlavní trendy, které uvádí Studie české internetové ekonomiky, patří:63 

• Cloud computing 

• Internet věcí64 

• Big data 

• Video obsah 

• Mobilita internetu 

• Augmentovaná realita 

• Gamifikace. 

 

 

  

                                                
62 PILÍK, Michal. Internet a jeho vliv na online nákupní chování zákazníků na B2C e-commerce trzích: 
Internet and its influence on online buying behaviour on B2C e-commerce markets : teze habilitační 
práce. Zlín: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2015. ISBN 978-80-7454-237-4. 
 
63 Česká internetová ekonomika 2016 [online]. In: . 2016, s. 88 [cit. 2018-04-21]. Dostupné z: 
http://www.studiespir.cz/download/Ceska_internetova_ekonomika_2016.pdf 
 
64 Ang. Internet of things 
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2.3. Definice pojmu digitální marketing 
Digitální marketing, někdy také nazývaný jako internetový marketing, je jednou z mnoha 

marketingových aktivit. Jeho specifikem je skutečnost, že se odehrává v prostředí 

internetu. Pro marketing na internetu jsou klíčové technologie, ale základ je postaven na 

tradičních marketingových principech. Výhodou je však možnost neomezené časové 

působnosti, neboť je možné na koncového spotřebitele cílit své sdělení v kteroukoli denní 

a noční dobu. Zároveň umožňuje firmám a marketérům snadné monitorování a měření 

dat, díky kterému je možné lépe vyhodnotit, co které zákaznické segmenty zajímá 

a optimalizovat komunikaci či pracovat s individuálním sdělením pro konkrétního 

uživatele. Digitální aktivity jsou navíc vzájemně provázány a umožňují tak tvorbu 

dynamických a integrovaných komunikačních kampaní.  

 

V posledních letech, kdy stoupá penetrace digitálních zařízení ve společnosti, vidíme 

rostoucí trend investic do digitálního marketingu a marketéři jej považují za nedílnou 

součást marketingové komunikace značek. Významný je digitální marketing zejména 

v oblastech činností, kde lidé používají vyspělé technologie či internet využívají jako svůj 

prodejní a distribuční kanál. Jako příklad značek, které do této oblasti patří, mohu zmínit 

Uber, Amazon či Spotify. 

 

Digitální marketing obsahuje celou škálu možných internetových nástrojů. Viktor 

Janouch uvádí toto dělení:65 

1) Reklama 

• PPC (pay-per-click) reklama 

• PPA (pay-per-action) 

• Plošná reklama 

• Zápisy do katalogů 

• Přednostní zápisy 

 

2) Podpora prodeje 

• Pobídky k nákupu (soutěže, slevy, vzorky zboží, kupony atd.) 

• Partnerské programy 

                                                
65 JANOUCH, Viktor. Internetový marketing: prosaďte se na webu a sociálních sítích. Brno: Computer 
Press, 2010. ISBN 978-80-251-2795-7. 
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• Věrnostní programy 

 

3) Události 

• Online události 

 

4) Public relations 

• Novinky a zprávy 

• Články 

• Virální marketing 

• Advergaming  

 

5) Přímý marketing 

• Emailing 

• Webové semináře 

• VoIP  

• Online chat 

 

Mobilní marketing 

S rostoucím počtem mobilních zařízení stoupá důležitost mobilního marketingu, který se 

poprvé objevil v roce 2002.66  Významnou výhodou mobilního marketingu je vysoká 

penetrace mobilních zařízení v populaci, možnost zacílení reklamního sdělení, rychlost 

a dosažitelnost potenciálního zákazníka prakticky kdekoli. 67  Současný spotřebitel 

k internetu přistupuje z více zařízení, mnohdy navíc ve stejný čas a obsahy konzumuje 

zároveň. Studie Google a výzkumné agentury Ipsos navíc uvádí, že 55 % uživatelů 

využívá během sledování reklamního obsahu i další zařízení, a tak se jejich pozornost 

tříští či úplně ztrácí. 68  

                                                
66 SEDLÁČEK, Jiří. E-komerce, internetový a mobil marketing od A do Z. Praha: BEN - technická 
literatura, 2006. ISBN 80-7300-195-0. 
 
67 SEDLÁČEK, Jiří. E-komerce, internetový a mobil marketing od A do Z. Praha: BEN - technická 
literatura, 2006. ISBN 80-7300-195-0. 
 
68 Ad attention research: Effectiveness hinges on more than just reach. Think with Google [online]. 
březen 2017 [cit. 2018-04-24]. Dostupné z: https://www.thinkwithgoogle.com/consumer-insights/ad-
attention-research-youtube-vs-tv/ 
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2.4. Definice pojmu nová média 
Chci-li popsat termín nová média, je nezbytné tento popis zasadit do širšího mediálního 

kontextu. Termín média označuje oblast společenského zájmu, která se věnuje způsobům 

mezilidské komunikace.  

 

Z oborového hlediska zkoumání je možné média dělit do několika kategorií a to na:  

• primární, 

• sekundární, 

• terciální, 

• kvartérní. 

 

 

Do primárních patří jazyk jako základ mezilidské́ komunikace a nonverbální ́

komunikační ́ formy. Sekundární ́ média nám umožnují překonávat časové́ a prostorové́ 

bariéry, proto sem řadíme například knihtisk, telegraf či písmo. Média terciární,́ která také 

nazýváme médii masovými, jelikož oslovují širokou masu lidí, obsahují proto tisk 

a rozhlasové a televizní vysílání. Posledním typem jsou média kvarterní,́ tato média 

zahrnují vzájemné̌ propojené́ digitální ́ technologie a bývají proto nazývána jako nová, 

digitální či síťová. 69 

 

Barbara Köpplová a Jan Jirák ve své knize masová média popisují jako historicky 

a společensky podmíněné formy sociální komunikace, které mají společnou dostupnost 

velkému počtu lidí a nabízí různé formy obsahu na pravidelné či průběžné bázi. 

Ve zkratce se tedy jedná o šíření obsahu z jednoho centra širokému publiku. 70 Výrazný 

posun v masových médiích můžeme vidět již na začátku 60. let 20. století, který je dáván 

do souvislosti s postmoderní socioekonomickou a politickou situací, sílícími vlivy 

globalizace a změnami, které do společnosti přinesl informační věk. 71  

                                                
69 VOLEK, Jaromír. Mediální studia: východiska a výzvy. Mediální studia [online]. 2006 [cit. 2018-04-
21]. 
 
70 JIRÁK, Jan a Barbara KÖPPLOVÁ. Masová média. 2., přepracované vydání. Praha: Portál, 2015. 
ISBN 978-80-262-0743-6. 
 
71 LISTER, Martin. New media: a critical introduction. 2nd ed. New York, N.Y.: Routledge, 2009. ISBN 0-
415-43160-3. 
 
 



Budování korporátní identity v prostředí sociálních a nových médií 
 

 34 

Nová média, která jsou odkazem tohoto posunu, se jako termín začínají hojně zmiňovat 

v průběhu 80. let 20. století. Nové technologie umožnily nové formy prezentace 

i konzumace mediálního obsahu, které ovlivnily všechny oblasti, ať už se jednalo 

o fotografii, tisk, televizi či oblast telekomunikací.  Lev Manovich označuje jako nová 

média ta, která splňují pět charakteristických parametrů. Jsou to numerická reprezentace, 

modularita, variabilita, kulturní transkódování a automatizace. 72  

 

Výklad Martina Listera je obdobný, dle něj je možné za nová média označit ta, která jsou 

následujícího druhu: digitální, interaktivní, hypertextuální, virtuální, disperzní či 

simulovaná. 73   Digitální média jsou ta, která technologicky konvertují veškerá data 

do číselného vyjádření, kdy je k jejich přenosu a zobrazování využíván určitý algoritmus. 

Tato data je poté možné kódovat a komprimovat do velmi malého datového souboru, 

který je ukládán ve virtuálním úložišti. Ke všemu jsou využívány počítačové technologie. 

Interaktivitou je myšlena skutečnost, že nová média na rozdíl od starých médií nabízí 

spotřebitelům možnost zapojení. Na rozdíl od starých médií není tak veřejnost pouhým 

konzumentem, ale může být i tvůrcem. Role pasivního diváka se tak mění na roli 

aktivního uživatele, který má možnost do obsahu zasahovat, manipulovat jím či být 

přímým tvůrcem. Hypertextuální jsou média, která jsou tvořena z více samostatných děl, 

která navzájem propojuje, a každý uživatel si může určit vlastní pořadí myšlenkových 

asociací.  Disperzí neboli rozptylem je nazýván fakt, že nová média se šíří různými kanály 

– nemají tedy jen tradiční centra komunikace, která byla navázána na konkrétní místo 

produkce jako masová média. Virtualita nám popisuje skutečnost, že nová média nejsou 

hmatatelná a interakce s příjemcem se tak odehrává v uměle vytvořeném prostoru 

prostřednictvím sítí.74  

  

                                                
72 MANOVICH, Lev. The language of new media. Cambridge: MIT Press, 2002. ISBN isbn978-0-262-
63255-3. 
 
73 LISTER, Martin. New media: a critical introduction. 2nd ed. New York, N.Y.: Routledge, 2009. ISBN 0-
415-43160-3. 
 
74 LISTER, Martin. New media: a critical introduction. 2nd ed. New York, N.Y.: Routledge, 2009. ISBN 0-
415-43160-3. 
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2.5. Definice pojmu sociální média a sítě 
Termín „sociální média“ se stává populární v uplynulých letech, kdy nejlépe popisuje 

nové typy webových aplikací. Mezi ty je možné řadit blogy, mikroblogy typu Twitter, 

sociální sítě a platformy pro sdílení obsahu či vědomostí (např. Wikipedie). Ačkoli blogy 

i sociální sítě vznikají již v 90. letech minulého století, kdy internet začíná být využíván 

širší veřejností, termín „sociální média“ se začíná používat až na začátku 21. století. Stává 

se předmětem širší diskuze v oblasti komunikačních studií ve spojení se změnami, 

kterými prošlo www prostředí s použitím termínu Web 2.0.  

 

Sociální média jsou digitální média, jejichž obsah je tvořen a sdílen uživateli. Společně 

s dynamicky se měnícím obsahem se vyvíjí i samotná sociální média, jejich funkcionalita 

a podoba. Sociální média tak představují vysoce interaktivní platformu, díky které mohou 

uživatelé i skupiny uživatelů sdílet, tvořit a diskutovat uživatelsky vytvořený obsah. 75  

 

Sociální sítě můžeme dělit dle různých kritérií. Ráda bych zmínila dělení dvojího typu, 

dle marketingové taktiky a zaměření.  Ludvík Eger a kolektiv ve svém díle zahrnují do 

dělení dle mediální taktiky následující: 

• sociální sítě, 

• blogy, 

• diskuzní fóra, 

• znalostní weby, 

• sociální záložkovací systémy,  

• sdílená multimédia, 

• virtuální světy. 

 

                                                
75 EGER, Ludvík, Jan PETRTYL, Hana KUNEŠOVÁ, Michal MIČÍK a Martin PEŠKA. Marketing na 
internetu. V Plzni: ZČU, 2015. ISBN 978-80-261-0573-2. 
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Naproti tomu členění dle zaměření sociální média rozděluje následovně76: 

• Sociální sítě – blogy, videa, audia, fotky, chaty, diskuze   

• Business sítě – pro propojení lidí z businessu, zejména managementu 

• Sociální záložkovací systémy – sdílení informací, převážně článků  

• Stránky, kde se hlasuje o kvalitě obsahu – hlasováním se mění pozice článků 

• Zprávy – weby, kde jsou zobrazovány zprávy a lidé je mohou sdílet či komentovat 

 

Web 2.0 

Web 2.0 je ustálené označení, které se používá ve spojitosti s určitou etapu vývoje webu. 

Velký slovník marketingových komunikací jej popisuje jako fázi webu, kdy statický 

a neměnný obsah byl rozšířen o uživatelský obsah od anonymních autorů, kteří jej 

publikují z velké části bezúplatně. Za hlavní rysy Webu 2.0. tak můžeme označit: 

možnost interakce, aktualizace, personalizace obsahu a tvorbu komunit. S termínem Web 

2.0 se tak pojí důležité pojmy jako blog, znalostní databáze a sociální sítě. 77 

 

Web 2.0 poprvé umožnil také formu komunikace v prostředí chatu a s ním spojenou 

možnost komunikace ve virtuálních místnostech. Tím, že je obsah Web 2.0 tvořen 

uživateli, jedná se o „živý organismus“, který se může měnit každou vteřinu a tvůrcem 

může být prakticky kdokoli.  

                                                
76 JANOUCH, Viktor. Internetový marketing: prosaďte se na webu a sociálních sítích. Brno: Computer 
Press, 2010. ISBN 978-80-251-2795-7. 
 
77 JURÁŠKOVÁ, Olga a Pavel HORŇÁK. Velký slovník marketingových komunikací. Praha: Grada, 
2012. ISBN 978-80-247-4354-7. 
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Uživatelský obsah 

Sociální média se pojí s obsahem, který je tvořen a šířen uživateli. V prostředí sociálních 

médií může být producentem obsahového sdělení prakticky kdokoli. Uživatelský obsah 

může popsat ten, jehož autorem byl uživatel sociálního média a veřejně jej publikoval. 

Díky technickým a distribučním možnostem je možné tento obsah doručit neomezenému 

množství uživatelů v reálném čase, kteří s ním mohou dále interagovat.  

 

Uživatelsky vytvořený obsah může být velmi zajímavý a hodnotný i pro komerční 

subjekty a firmy. Ty tak bezúplatně mohou získat uživatelské recenze, zpětnou vazbu 

či přirozené šíření mezi další uživatele, kteří mohou být potenciálními zákazníky.78 

 

„Sociální média fungují jako potrubí, které shromažďuje a vede veškerý obsah vytvořený 

uživateli k dalším uživatelům. Tímto způsobem zprostředkovává zprávu, kterou vytvořil 

jednotlivec, dalším jednotlivcům či skupinám, kteří na ni mohou odpovídat, sdílet ji či 

jinak reagovat. Díky sociálním sítím se tedy monolog mění na dialog a je zajištěna 

interakce uživatelů.“79 

 

Využití sociálních sítí v e-commerce 

Ludvík Eger a kolektiv uvádí, že využití sociálních sítí v rámci marketingu pro subjekty 

v oblasti e-commerce je velmi výhodné. Jedná se totiž o poměrně levný a přitom účinný 

způsob komunikace. Ve srovnání s tradičními marketingovými kanály jsou náklady na 

interakci se zákazníkem nižší. Navíc lze spotřebitele s vysokou mírou ochoty ke koupi 

poměrně rychle dovést na místo prodeje a přimět ho ke konverzní akci.  

 

                                                
78 EGER, Ludvík, Jan PETRTYL, Hana KUNEŠOVÁ, Michal MIČÍK a Martin PEŠKA. Marketing na 
internetu. V Plzni: ZČU, 2015. ISBN 978-80-261-0573-2. 
 
79 EGER, Ludvík, Jan PETRTYL, Hana KUNEŠOVÁ, Michal MIČÍK a Martin PEŠKA. Marketing na 
internetu. V Plzni: ZČU, 2015. ISBN 978-80-261-0573-2. 
 



Budování korporátní identity v prostředí sociálních a nových médií 
 

 38 

2.6. Typy sociálních sítí a jejich historie 
Sociální sítě jsou virtuální místa, kde se sdružují lidé, aby si vytvářeli okruh svých přátel 

a byli součástí určité komunity. Sociální sítě proto někdy bývají nazývány jako 

společenské sítě nebo komunity.80 Lidé zde mohou sdílet své názory, komentáře i obsah 

multimediálního charakteru. Sociální sítě umožňují vedení dialogu či sdílení 

a odkazování na různé formy externího obsahu.  

 

Ochota uživatelů v prostředí sociálních sítí ke sdílení názorů a vyjadřování se 

k aktuálnímu dění či tématům je iobře využitelná pro nastolení diskuze, která posiluje 

firemní image a ovlivňuje jednání a chování cílových skupin. Součástí sociálních sítí jsou 

i blogy a videoblogy, které umožňují přímou komunikaci se stávajícími zákazníky 

a akvizici nových.81  

 

2.7. Historie sociálních sítí 
Za předchůdce sociálních sítí můžeme směle považovat e-mail, prostřednictvím kterého 

bylo možné odesílat vzkazy už v době ARPANETu. E-mail byl také prvním nástrojem 

mezilidské komunikace a také prostředkem pro vyjádření uživatelské identity, který 

nabízel informace o konkrétním uživateli.82 Rozvoj chatovacích služeb83 v prostředí e-

mailu posléze vedl ke vzniku diskuzních fór a skupin. 

 

V roce 1999 byl poprvé představen první blogovací systém, který se díky velmi 

jednoduchému použití a obsahu, který připomínal digitální deník brzy stal fenoménem 

internetu. Lidé tak mohli sledovat příběhy jiných, tvořit, komentovat a následovat. 

Popularita blogů změnila mediální krajinu. Redaktorem či spisovatelem ve virtuálním 

prostoru se nyní mohl stát naprosto kdokoli s připojením k internetu. Potenciál vycítily 

                                                
80 JANOUCH, Viktor. Internetový marketing: prosaďte se na webu a sociálních sítích. Brno: Computer 
Press, 2010. ISBN 978-80-251-2795-7. 
 
81 JURÁŠKOVÁ, Olga a Pavel HORŇÁK. Velký slovník marketingových komunikací. Praha: Grada, 
2012. ISBN 978-80-247-4354-7. 
 
82 BARNES, Susan B. Social networks: from text to video. New York: Peter Lang, 2013. ISBN 978-1-
4331-1655-1. 
 
83 Pozn: Chat je sdílené dialogové okno, ve kterém je možné vést konverzaci v reálném čase. 
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i velké mediální domy, například příspěvky z internetu začala do svého vysílání zařazovat 

i CNN. 84 

 

První pokusy o sociální sítě tak, jak je známe dnes, se datují k 90. letům 20. století 

a zvýšené dostupnosti internetu mezi širokou veřejností. Podle výzkumu agentury 

We Are Social je v současné době k internetu připojeno více než 4 miliardy lidí, které 

denně na internetu stráví více jak 6 hodin svého času. Více než 3 miliardy uživatelů denně 

využívají právě sociální sítě.85  

 

Prvotní sociální sítě vyvinuli studenti v USA a používají je zejména ke komunikaci 

v univerzitních kampusech. Nešlo již jen o obyčejnou komunikaci, ale o prostředí, 

prostřednictvím kterého v rámci počítačové komunikace vznikaly přátelství, známosti 

a vztahy. Komunitní síť s názvem Friendster byla spuštěna v roce 2003. Pro její velký 

úspěch ji brzy následovaly Myspace, Hi5, Tribe.net, Flickr a Facebook. V roce 2005 

vstupují na trh sociálních sítí další hráči. Patří k nim například dodnes velmi populární 

Youtube.86 V následujících letech se sociální sítě dočkaly velkého rozmachu a začínají se 

tak mnohem více diferencovat dle uživatelských zájmů a témat. Často vznikaly 

z iniciativy nějaké konkrétní komunity lidí. Obyčejné aktivity, jako je povídání s přáteli, 

sdílení významných rodinných a životních událostí či prohlížení snímků z dovolené tak 

získaly novou hodnotu a z dříve neformálních projevů společenského života se stal akt 

pevně zakotvený ve veřejném prostoru. 87 

                                                
84 BARNES, Susan B. Social networks: from text to video. New York: Peter Lang, 2013. ISBN 978-1-
4331-1655-1. 
 
85 MCALEER, Helena. WHAT DOES DIGITAL LOOK LIKE IN 2018?. We Are Social [online]. 13.2.2018 
[cit. 2018-04-28]. Dostupné z: https://wearesocial.com/uk/blog/2018/02/digital-look-like-2018 
 
86  BARNES, Susan B. Social networks: from text to video. New York: Peter Lang, 2013. ISBN 978-1-
4331-1655-1. 
 
87 MARKOVÁ, Kateřina. Strategická komunikace na Instagramu. Praha, 2017. Diplomová práce. 
Univerzita Karlova. 
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Obr. č. 5: Historie vývoje sociálních sítí (vlastní zpracování dle dostupných dat)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Při pohledu na historii sociálních sítí od jejich počátku do současnosti můžeme vidět, že 

se sociální sítě vyvíjely společně s obsahem, prostřednictvím kterého mohli uživatelé 

vzájemně komunikovat. Na počátku vzniku sociálních sítí, kdy sociální sítě sloužily 

zejména k jednoduchému dorozumívání, se jednalo primárně o textově založené sociální 

sítě (instant messaging nástroj ICQ88, blogy apod.) Posléze začal na důležitosti nabývat 

vizuální obsah a jeho možnosti. Ať už se jedná o veselé emotikony, gify, fotografie či 

video. Od jejich sdílení jsme se dnes dostali do doby, kdy přenášení událostí a zážitků 

v reálném čase, tzv. live streaming, je běžnou součástí všech větších sociálních online 

platforem. (Facebook, Youtube, Instagram apod.). 

 

                                                
88 Instant messaging – termín se nepřekládá, znamená službu pro rychlé zprávy v reálném čase.  
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2.8. Dělení sociálních sítí 
Sociální sítě můžeme dělit do několika kategorií, zejména dle předmětu užití na osobní, 

profesní a zájmové.  Nejpopulárnější jsou sítě osobní, mezi které patří například Facebook 

či Twitter. Další kategorií jsou sítě profesní následované zájmovými sítěmi či sítěmi 

s různými druhy vizuálního obsahu.  

 

Obr. č. 6:  Měsíční uživatelé sociálních sítí89 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

Vzhledem k předmětu této diplomové práce níže uvádím vlastní příklady sociálních sítí, 

které mají v současné době největší uživatelskou základnu na území ČR a USA: 

 

Blogy: 

• Blogger.com 

• Wordpress 

• Tumblr.com 

• Medium.com 

 

 

 

 

                                                
89 Facebook now has 2 billion monthly users… and responsibility. Techcrunch [online]. 27. červen 2017 
[cit. 2018-04-23]. Dostupné z: https://techcrunch.com/2017/06/27/facebook-2-billion-users/ 
 



Budování korporátní identity v prostředí sociálních a nových médií 
 

 42 

Osobní sociální sítě: 

• Facebook a Messenger 

• WhatsApp 

• Instagram 

• Myspace 

• Google + 

• Skype 

 

Sociální sítě s obrazovým obsahem: 

• Pinterest 

• Instagram 

• Snapchat 

 

Sítě s video obsahem: 

• Youtube 

• Vimeo 

 

Sítě s geolokačním obsahem a možností hodnocení: 

• Foursquare 

• TripAdvisor 
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2.9. Osobní sociální sítě 
Osobní sociální sítě slouží primárně pro mezilidskou komunikaci a výměnu informací 

a kreativního obsahu mezi uživateli. Některé sociální sítě navozují pocit známosti 

a přátelství (Facebook), jiné jsou více o osobních výpovědích a sděleních, které se volně 

šíří digitálním prostorem a může je sledovat a odebírat kdokoli (blogy, Twitter).  

 

2.10. Blogy 
Blog můžeme zjednodušeně popsat jako on-line deník, který může obsahovat různá 

témata a názory na ně.90 První internetové deníky a zápisky, tj. předchůdci dnešních 

blogů, byly zveřejněny již v roce 1994. Jedním z prvních průkopníků byl Justin Hall, 

autor populárního blogu Justin’s Links, který je dodnes aktivním blogerem. 91  První 

použití slova blog ve významu, jak jej známe dnes, se datuje do roku 1997, kdy toto slovo 

použil John Barger. Barger byl vlastníkem webu, který sdružoval odkazy na různé 

webové stránky Robot Wisdom: A Weblog by John Bargen, které Barger svým 

návštěvníkům doporučoval a pečlivě je pro ně vybíral.92 V 90. letech se blogy začínají 

více rozvíjet. Jejich majitelé se více zaměřují na jejich obsahovou i vizuální stránku 

a jejich popularita mezi uživateli prudce stoupá. 

 

Pojem „blogosféra“ označuje jednotlivé blogy a jejich vzájemné propojení. Blogy jsou 

navzájem propojeny prostřednictvím hyperlinků, které odkazují čtenáře na další zajímavé 

blogy a digitální obsah. Ostatní uživatelé mohou jejich příspěvky komentovat, sdílet či 

rozšiřovat o další sdělení. 93 

 

                                                
90 JURÁŠKOVÁ, Olga a Pavel HORŇÁK. Velký slovník marketingových komunikací. Praha: Grada, 
2012. ISBN 978-80-247-4354-7. 
 
91 MCCULLOUGH, Brian. THE “FIRST” BLOGGER, JUSTIN HALL. Internet History Podcast: From 
Netscape to iPad [online]. 11.6.2017 [cit. 2018-04-28]. Dostupné z: 
http://www.internethistorypodcast.com/2017/06/the-first-blog-justin-hall/ 
 
92 JURÁŠKOVÁ, Olga a Pavel HORŇÁK. Velký slovník marketingových komunikací. Praha: Grada, 
2012. ISBN 978-80-247-4354-7. 
 
93 RETTBERG, Jill Walker. Blogging: Digital media and society series. 2. Cambridge, UK: Polity Press. 
ISBN 978-0-7456-6364-7. 
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Blogy a jejich využití v marketingu 

Blogy výborně slouží k prezentaci vlastní firmy, produktové řady či lidí v týmu. Mnoho 

firem dnes zakládá vlastní blogy jako součást své webové prezentace, neboť jim to 

umožňuje vzbudit dojem expertízy, komunikovat aktuality, různá témata a zároveň 

zvyšovat výkonnost a dohledatelnost vlastního webu v prostředí webových vyhledávačů. 

Příspěvky na blogu také mohou ukázat klientům, zákazníkům či potenciálním uchazečům 

o práci, jak firma uvnitř vypadá a jaké má procesy. Ačkoli se blogy nemusí zdát jako 

výkonnostní kanály, ráda bych zmínila jeden úspěšný příklad ze světa. Síť hotelů Marriott 

na svém blogu umístila webový odkaz, který uživatele směřoval na jejich rezervační 

stránku, kde bylo možné objednat pobyt. Finanční výsledek byl neuvěřitelný. Uživatelé 

s tímto odkazem objednali ubytování v hodnotě 5 milionů dolarů.94 Značky také autory 

úspěšných blogů či videoblogů oslovují ke spolupráci, propagaci značky, testování 

produktů či sdílení akcí a slevových kuponů. Podle oborového výzkumu 53 % marketérů 

blog stále považuje důležitý kanál v rámci své marketingové strategie. 95 

 

2.11. Facebook 
Facebook jako sociální síť založil v roce 2004 student Harvardovy univerzity Mark 

Zuckerberg. Na počátku Facebook sloužil k identifikaci přihlašovaných z e-mailové 

domény Harvardské univerzity.  Posléze přidával další prvky v rámci funkcionality a stal 

se nástrojem pro vzájemnou komunikaci mezi studenty i dalších univerzit, které se 

k němu přidaly. Od roku 2006 se stala tato sociální síť veřejnou a mohl se k ní přihlásit 

kdokoli starší 13 let. 96 

 

Bez nadsázky se dá říci, že Facebook se stal fenoménem 21. století. V současnosti 

Facebook používají celosvětově více jak 2 miliardy uživatelů každý měsíc, z toho více 

než polovina jej používá denně. Z hlediska marketingu se jedná o významný kanál, neboť 

                                                
94 BARNES, Susan B. Social networks: from text to video. New York: Peter Lang, 2013. ISBN 978-1-
4331-1655-1. 
 
95 SUKHRAJ, Ramona. 28 Little-Known Blogging Statistics to Help Shape Your Strategy in 
2018. Impact [online]. 24.1.2017 [cit. 2018-04-25]. Dostupné z: 
https://www.impactbnd.com/blog/blogging-statistics-to-boost-your-strategy 
 
96 JURÁŠKOVÁ, Olga a Pavel HORŇÁK. Velký slovník marketingových komunikací. Praha: Grada, 
2012. ISBN 978-80-247-4354-7. 
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více jak 42 % marketérů jeho zařazení do marketingové strategie označilo za vysoce 

důležité. 97  

 

„Marketing se musí vyrovnat s faktem, že v roce 2012 dosáhl celosvětový počet uživatelů 

internetu téměř 2,5 miliardy lidí a Facebook jako hlavní fenomén v oblasti sociálních 

médií přesáhl 1 miliardu registrací.“98 

 
V současné době Facebook využívají ve stejném poměru muži i ženy. Z hlediska věku 
je využití mezi uživateli následující:99 
 
• 88 % ve věku 18-29 let 

• 84 % ve věku 30-49 let 

• 72 % ve věku 50-64 let 

• 62 % ve věku 65 a více let 

 

Funkcionalita Facebooku uživatelům umožňuje publikování různých druhů příspěvků 

(fotky, videa, alba, události, životní události, hlasování apod.), komentování, přímou 

komunikaci se všemi uživateli a subjekty formou soukromých zpráv, chatování v reálném 

čase v interpersonální rovině i ve skupinách, hraní her, nakupování a další. Denně 

Facebook testuje a zavádí nové nástroje a vylepšení, které škálu možností jeho využití 

neustále rozšiřují.   

 

Facebook a jeho využití v prostředí marketingu 

Z marketingového pohledu mohou tuto sociální síť využít firmy a jejich marketéři 

několika způsoby. Protože se Facebook neustále vyvíjí a existuje k němu velmi nízké 

procento odborné literatury, která by pokrývala jeho aktuální funkcionalitu, rozhodnu se 

vyjít ze staršího teoretického popisu Viktora Janoucha.  

 

                                                
97 Top 15 valuable Facebook statistics. Zephoria Digital Marketing [online]. duben 2018 [cit. 2018-04-
23]. Dostupné z: https://zephoria.com/top-15-valuable-facebook-statistics/ 
 
98 EGER, Ludvík, Jan PETRTYL, Hana KUNEŠOVÁ, Michal MIČÍK a Martin PEŠKA. Marketing na 
internetu. V Plzni: ZČU, 2015. ISBN 978-80-261-0573-2. 
 
99 OSMAN, Maddy. Facebook stats for marketers. Sprout Social [online]. 15.2.2018 [cit. 2018-04-23]. 
Dostupné z: https://sproutsocial.com/insights/facebook-stats-for-marketers/ 
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Facebook poskytuje poměrně široké portfolio služeb pro firmy a jejich komerční 

prezentaci. Nicméně primárním cílem Facebooku je získávání nových uživatelů, kteří 

službu využívají bezplatně a obchodní model stojí na příjmech z prodané reklamy. Firmy 

tak mohou bezplatně zakládat stránky a skupiny pro vlastní prezentaci a komunikovat se 

svými fanoušky prostřednictvím komentářů pod obsahem či přímými zprávami v osobní 

konverzaci.  

 

V rámci placené reklamy je možné využívat podporu vlastního obsahu (příspěvky, fotky, 

videa, události apod.), která je zveřejněna na stránce a její časové ose a do velmi účinné 

formy reklamy patří široká škála možností v rámci Facebook Ads. Tyto reklamní formáty 

je možné využívat ve všech kanálech sítě, tj. v Newsfeedu, Messengeru i postranních 

reklamních plochách. 

 

Facebook své reklamní formáty neustále rozšiřuje, zmíním pro ilustraci jen pár 

základních, mezi které patří:  

• propagace stránky a získávání fanoušků, 

• propagace webové prezentace a získání návštěvnosti, 

• propagace konkrétní obchodní nabídky a prodej, 

• propagace promo nabídek (kupony, slevy apod.), 

• propagace video-obsahu a získávání zhlédnutí, 

• získávání konverzních akcí (dle výběru, nemusí jít vždy o prodej), 

• Lead Generation, 

• podpora instalace aplikace, 

• retargeting. 

 

Reklamní plánování je možné realizovat díky velmi dobrým reklamním nástrojům. Tím 

hlavním přímo od značky je Business Manager. Ten umožňuje poměrně jednoduše 

a efektivně reklamu plánovat, nasazovat, vyhodnocovat a optimalizovat. Možnosti cílení 

jsou široké a lze tak využívat různých druhů publika, ať už formou cílení na publikum 

nasbírané na straně firmy či cílením dle zájmu a podobností na nové uživatelské segmenty 

v prostředí Facebooku.  
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2.12. Twitter 
Twitter je bezplatná mikroblogovací sociální síť, která svým uživatelům umožňuje posílat 

a číst příspěvky publikované jinými uživateli. Tyto příspěvky mají omezený počet znaků, 

proto jsou nazývány jako Tweety. Příspěvky mohou uživatelé publikovat na svém profilu 

a zobrazí se lidem, kteří se rozhodli jejich obsah odebírat, tzv. Followers.100 Vlastní 

příspěvky mohou obsahovat hashtag101, pomocí kterých je možné obsah prohledávat a 

třídit. Kromě publikování vlastních obsahů síť umožňuje sdílet i cizí obsah formou 

tzv. Retweetů, případně oblíbené příspěvky označovat srdíčkem. Tweety je také možné 

sdílet formou emailu či vkládat jako embedované příspěvky do dalších textů.  

 

Pokud bych tuto síť měla srovnat s Facebookem, popsala bych zejména fakt, že na 

Twitteru je primární funkcí možnost vstupovat do interakce s úplně cizími lidmi bez 

jejich potvrzení. Prostřednictvím tlačítka Sledovat potvrzuje uživatel svůj zájem o obsah 

daného autora a nevzniká tak mezi nimi žádná užší vazba ve smyslu přátelství.  

  

Obecně je na Twitteru vidět dvojí přístup uživatelů – někteří pouze pasivně odebírají 

zajímavý obsah, jiní jsou aktivní i z hlediska publikování. Tomuto tématu se ve svém 

článku věnoval Shane McGlaun, který uvádí, že v roce 2014 bylo na sociální síti Twitter 

pouze 289 milionů aktivních uživatelů z celkově 645 milionů registrovaných účtů. To 

znamená, že 44 % registrovaných uživatelů ze svého účtu nikdy neodeslalo Tweet. 102 

 

Twitter a jeho využití v prostředí marketingu 

Z marketingového hlediska bývá Twitter nejčastěji využíván ke korporátní komunikaci. 

Twitter je zejména osobní sítí, proto firemní profily nemají moc velký ohlas a za firmy 

by tak, jako zástupci, měli vystupovat jejich hlavní představitelé. Své profily tak zde mají 

nejčastěji mluvčí, mediální zástupci či další představitelé (ambasadoři, stylisti, celebrity 

apod.). Twitter je pro ně ideální platformou, kde je možné být v přímé interakci 

                                                
100 JURÁŠKOVÁ, Olga a Pavel HORŇÁK. Velký slovník marketingových komunikací. Praha: Grada, 
2012. ISBN 978-80-247-4354-7. 
 
101 Hashtag je klíčové slovo označené znakem # 
 
102 MCGLANE, Shane. Metrics suggest 44% of Twitter uses never tweet. Slash Gear [online]. 14.4.2014 
[cit. 2018-04-28]. Dostupné z: https://www.slashgear.com/metrics-suggest-44-of-twitter-uses-never-
tweet-14325098/ 
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se zákazníky a novináři, komunikovat novinky, své postřehy, ale také nutná sdělení 

v případě krizové komunikace.  

 

Dále je nutné zmínit, že Twitter je důležitý i v rámci politického marketingu. 

Představitelé jednotlivých stran zde rádi zakládají své profily a komunikují s veřejností, 

ostatními politiky či zástupci redakcí na různorodá aktuální témata.  
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2.13. Sociální sítě s obrazovým a video obsahem 
Vizuální sociální sítě přinesly nové možnosti komunikace ve veřejném prostoru  

prostřednictvím audiovizuálního obsahu. Z perspektivy sociálních sítí můžeme říci, že 

přinesly důležitý přesun od pouhého přenosu a sdílení informací ke kreativnímu tvoření 

a sdílení okolní reality prostřednictvím osobního fotoaparátu či kamery. Vizuální obsah 

je pro uživatele dobře srozumitelný a výrazně zkracuje rychlost komunikace. Zatímco 

někteří uživatelé obsah sami vytvářejí, druzí jej od ostatních uživatelů pouze sdílí. 

 

2.14. Instagram  
Instagram je sociální sítí se vzrůstající popularitou. Síť je založena na vizuálním obsahu 

ve formě fotografií či videí. Tento obsah je možné přímo v síti pořizovat, upravovat, 

publikovat a sdílet veřejně či s vybranými uživateli v soukromém režimu. Uživatelé 

mohou obsah zveřejnit buď na svých nástěnkách jako trvalý obsah, či formou rychlých 

záznamů z jejich dne, tzv. Instastories, které jsou po 24 hodinách vymazány. Každý 

příspěvek mohou označit popiskem, geografickými a časovými informacemi či 

grafickými emotikony. Součástí každého příspěvku je také možnost použití hashtagů. 

Jedná se o klíčová slova, před která je vložen symbol #. Tyto hashtagy umožňují uživateli 

rozšířit obsah jejich sdělení do krátké a srozumitelné formy ale také vytvoření 

vyhledatelného odkazu, který umožňuje zařazení příspěvku do daných kategorií. Tímto 

se příspěvek dostává k širšímu publiku, které nemá k autorovi příspěvku žádnou vazbu. 

Často používané hashtagy navíc ukazují určitý trend či popularitu daného tématu na 

Instagramu. Ostatní uživatelé sociálních sítí mohou příspěvky ostatních komentovat, 

sdílet či označovat jako oblíbené díky tzv. Likes.  

 

Instagram je možné využívat primárně jako mobilní aplikaci, která je pro uživatele 

dostupná zdarma. Od svého vzniku v roce 2010 získala značnou popularitu mezi uživateli 

a dnes ji celosvětově používá více než 800 milionů aktivních uživatelů každý měsíc.103 

Z hlediska historie této sociální sítě je nutné zmínit akvizici v roce 2012, kdy byl 

Instagram koupen sociální sítí Facebook.104 Díky tomu Instagram získal více funkcí a pro 

                                                
103 OSMAN, Maddy. 18 Instagram Stats Every Marketer Should Know for 2018. SproutSocial [online]. 
12.2.2018, , 1 [cit. 2018-04-28]. Dostupné z: https://sproutsocial.com/insights/instagram-stats/ 
 
104 RUSLI, Evelyn M. Facebook Buys Instagram for $1 Billion. The New York Times [online]. 9.4.2012, , 
1 [cit. 2018-04-28]. Dostupné z: https://dealbook.nytimes.com/2012/04/09/facebook-buys-instagram-for-
1-billion/ 
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uživatele se vzájemné užívání těchto sítí výrazně zjednodušilo. Jako příklad mohu zmínit 

sdílení stejného obsahu ve stejný čas na obou sítích, jednoduché přihlašování přes účty 

v obou aplikacích, sdílení seznamu kontaktů, funkce live streamu, zasílání zpráv 

a podobně. 

 

Instagram a jeho využití v prostředí marketingu 

Marketéři mohou Instagram pro reklamní účely využívat zejména od roku 2016, kdy 

sociální síť představila vlastní nástroje pro tvorbu komerčního obsahu. Firmy tak dnes 

mohou, kromě běžného využití uživatelského profilu, propojit komerční firemní profil 

z Facebooku s Instagramem. Takto vzniká na Instagramu firemní profil, který se 

od uživatelského na první pohled neliší, ale obsahuje přístup k analytickým funkcím 

a možnostem cílené propagace sdělení.105 

 

Instagram uvádí, že uživatelé sociální síť využívají proto, aby načerpali inspiraci 

a objevovali to, co je zajímá, a tím je i obsah zveřejňovaný značkami a firmami. Dle dat 

je na Instagramu založeno více než 8 milionů firemních profilů, 106  které publikují 

komerční obsah, a více než 80 % uživatelů jej aktivně sleduje.107 

 

Firmy tuto sociální síť také velmi rády využívají ke spolupráci s významnými osobami, 

tzv. influencery. 108  Ti jsou považováni za vlivné uživatele internetu, kteří dokáží 

prostřednictvím svého působení v online prostředí ovlivňovat chování ostatních 

uživatelů, kteří je přirozeně následují. Často se jedná o doporučování produktů a služeb. 

 

                                                
105 Coming Soon: New Instagram Business Tools. Instagram Business [online]. 31.5.2016 [cit. 2018-04-
28]. Dostupné z: https://business.instagram.com/blog/coming-soon-new-instagram-business-
tools?locale=cs_CZ 
 
106 COHEN, David. Instagram Now Has More Than 1 Million Monthly Advertisers and 8 Million 
Business Profiles. AdWeek[online]. 31.5.2016, 22.3.2017 [cit. 2018-04-28]. Dostupné z: 
http://www.adweek.com/digital/instagram-1-million-monthly-advertisers-8-million-business-profiles/ 
 
107 OSMAN, Maddy. 18 Instagram Stats Every Marketer Should Know for 2018. SproutSocial [online]. 
12.2.2018, , 1 [cit. 2018-04-28]. Dostupné z: https://sproutsocial.com/insights/instagram-stats/ 
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2.15. Pinterest 
Pinterest je sociální síť, kde uživatelé mohou bezplatně vytvářet vlastní alba z obsahu 

publikovaného jinými uživateli či zveřejňovat příspěvky vlastní. Veškerý obsah na 

sociální síti je formou statických fotografií, ilustrací či typografických grafik. Uživatelé 

mohou vytvářet obsahové kolekce, tzv. nástěnky, prostřednictvím označování fotografií, 

které se jim líbí. Vytvořené nástěnky mohou ostatní uživatelé procházet, sdílet, 

komentovat či se jimi nechat jen inspirovat pro vytváření nástěnek vlastních. Ve své 

podstatě se tak jedná o síť založenou na podobném principu, jako jsou záložkové weby, 

ale s tím rozdílem, že se jedná výhradně o vizuální obsah. 

 

Pinterest a jeho využití v prostředí marketingu  

Pinterest firmám nenabízí rozšířené možnosti reklamní podpory a cílení, jako je tomu 

u Facebooku či Instragramu. Nicméně je možné zakládání firemních účtů či veřejných 

profilů a využití Pinterestu jako součásti své marketingové strategie. Zejména je to 

vhodné, pokud produkty, které firma nabízí, jsou založeny na vizuální stránce. Například 

móda a módní doplňky, bydlení, zdravý životní styl a podobně. 

 

 

2.16.  Youtube 
Youtube je populární video server, který byl založen v roce 2005 a následující rok 

odkoupen společností Google za 1,65 miliardy USD.109 Youtube denně sleduje více jak 

30 milionů uživatelů110, kteří sledují miliony videí z různých oblastí, které jsou denně do 

obsahu sítě nahrávány. Autory videí a klipů jsou amatéři i profesionálové, komerční 

subjekty, blogeři či celebrity a počet uživatelů i zveřejněného obsahu stále narůstá. 
111Aktuálně síť uvádí, že obsah byl vytvořen více jak 50 miliony uživatelů z celého 

                                                
109 JANOUCH, Viktor. Internetový marketing. 2. vyd. V Brně: Computer Press, 2014. ISBN 978-80-251-
4311-7. 
 
110 ASLAM, Salman. YouTube by the Numbers: Stats, Demographics & Fun Facts. Omnicore [online]. 
2.2.2018 [cit. 2018-04-28]. Dostupné z: https://www.omnicoreagency.com/youtube-statistics/ 
 
111 MILLER, Michael. Internetový marketing s YouTube: průvodce využitím on-line videa v byznysu. 
Brno: Computer Press, 2012. ISBN 978-80-251-3672-0. 
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světa. 112  Viktor Janouch dále uvádí, že Youtube je po Google druhým největším 

světovým vyhledávačem, přes který lidé hledají informace. 113 

 

Videa je na síti možné zcela zdarma sledovat či sdílet.  Youtube je vlastněn společností 

Google, a proto je propojen s jejich dalšími nástroji. Například propagace a optimalizace 

zobrazovaných reklamních videí Youtube probíhá přes Google AdWords.  

 

Youtube a jeho využití v prostředí marketingu 

Youtube dnes slouží nejen běžným uživatelům, ale také firemním subjektům, neboť na 

něm inzeruje více než jeden milion podnikatelských subjektů každý měsíc. 114 Velké 

společnosti se produkci videoobsahu věnují řadu let. Preferovaným médiem bylo 

televizní vysílání, popularita internetových video serverů je však rostoucí, a tak 

i zadavatelé reklamy a inzerenti zvyšují investice do těchto reklamních platforem. 

 

Z hlediska marketingu jde Youtube využít několika způsoby. Nejčastěji bývá tento kanál 

využíván ke zvyšování povědomí o značce či propagaci produktů, podobně jako se to děje 

v tradičních televizních reklamách.115  Michal Miller ve své knize dokonce uvádí, že 

z hlediska zvýšení povědomí o značce je Youtube účinnější než televize. Dokazuje to na 

tvrzení, že dle společnosti Millward Brown bylo po zhlédnutí reklamy online vyvoláno 

povědomí o značce v 82 % případů a uživatel si na výrobek vzpomněl, zatímco při 

stejném cílení v rámci televizního vysílání bylo povědomí o značce vyvoláno v 54 % 

případů a jen 18 % uživatelů si na výrobek vzpomnělo.116 Miller uvádí, že odborníci tuto 

skutečnost zdůvodňují tím, že uživatelé jsou v online prostředí aktivnější a Youtube jim 

umožňuje interakci – na rozdíl od pasivního sledování televizního obrazu. 

                                                
112 ASLAM, Salman. YouTube by the Numbers: Stats, Demographics & Fun Facts. Omnicore [online]. 
2.2.2018 [cit. 2018-04-28]. Dostupné z: https://www.omnicoreagency.com/youtube-statistics/ 
 
113 JANOUCH, Viktor. Internetový marketing. 2. vyd. V Brně: Computer Press, 2014. ISBN 978-80-251-
4311-7. 
 
114 ASLAM, Salman. YouTube by the Numbers: Stats, Demographics & Fun Facts. Omnicore [online]. 
5.2.2018 [cit. 2018-04-28]. Dostupné z: https://www.omnicoreagency.com/youtube-statistics/ 
 
115 MILLER, Michael. Internetový marketing s YouTube: průvodce využitím on-line videa v byznysu. 
Brno: Computer Press, 2012. ISBN 978-80-251-3672-0. 
 
116 MILLER, Michael. Internetový marketing s YouTube: průvodce využitím on-line videa v byznysu. 
Brno: Computer Press, 2012. ISBN 978-80-251-3672-0. 
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2.17. Profesní sociální sítě 
Profesní sociální sítě umožňují uživatelům vzájemné propojení na profesionální úrovni. 

Uživatelé na nich proto vytvářejí obsah zejména seriózního charakteru a berou je jako 

důležitou součást své osobní prezentace. Z hlediska marketingu slouží primárně k B2B 

komunikaci a prezentaci služeb.  

 

2.18.  LinkedIn 
LinkedIn je nejrozšířenější profesní sociální síť, která spojuje pracovníky po celém světě. 

První verze této sítě byla spuštěna již v roce 2003.117 Primárním účelem sítě je orientace 

na obchodní a pracovní vztahy. Uživatelský profil, který je veřejný, představuje profesní 

vizitku, na které najdeme důležité informace o pracovní kariéře, zkušenostech, 

specializaci i doporučení od ostatních uživatelů sítě. LinkedIn lidem pomáhá udržovat 

a navazovat pracovní vztahy s obchodními partnery, spolužáky, kamarády, zaměstnanci 

a zaměstnavateli.  Umožňuje také veřejné publikování článků, novinek a dalších událostí 

z profesní oblasti. 

 

„Přes profily, sítě nebo skupiny je možné snadno najít své bývalé kolegy, spolužáky 

z univerzity nebo, a to především, zcela nové kontakty. Nejenže se můžete něco dozvědět, 

ale také najít obchodní partnery, spolupracovníky nebo zaměstnance. Ostatně každý ve 

svém profilu uvádí, proč se k síti LinkedIn připojil.“118 

 

Uživateli této sociální sítě jsou nejčastěji manažeři, konzultanti či odborníci. Důležitou 

základnu tvoří také lidé z oblasti lidských zdrojů a náboru, pro které LinkedIn obsahuje 

velké množství potenciálních kandidátů na pracovní místa. Uživatelé stejně tak mohou 

zveřejnit informace o skutečnosti, že hledají nové pracovní uplatnění. Případně mohou 

procházet zveřejněné nabídky práce a přímo na ně reagovat. 

 

 

 

                                                
117 JANOUCH, Viktor. Internetový marketing. 2. vyd. V Brně: Computer Press, 2014. ISBN 978-80-251-
4311-7. 
 
118 JANOUCH, Viktor. Internetový marketing. 2. vyd. V Brně: Computer Press, 2014. ISBN 978-80-251-
4311-7. 
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2.19. Budování korporátní identity v prostředí sociálních médií  
S vysokou dostupností a narůstajícím počtem uživatelů internetu se marketing v prostředí 

sociálních a nových médií stává pro marketéry atraktivním způsobem, jak dosáhnout 

požadovaných marketingových cílů. Technologický rozvoj a s ním spojená existence 

nových médií způsobily, že firmy se musí novým způsobům komunikace svých 

zákazníků přizpůsobit a v jejich přirozeném prostředí je oslovit. Znamená to zejména 

příležitost využít aktivní uživatelské komunity k vlastním účelům. Zejména pokud jsou 

spojené s ovlivňováním, přesvědčováním a udržováním vztahu se zákazníky. Sociální 

média jsou primárně o mezilidské komunikaci a v oblasti marketingu jsou proto velmi 

vhodná k budování korporátní identity.119  

 

Oproti tradičním kanálům nabízí internet prostředí, které obsahuje nové možnosti 

komunikace se zákazníky po celém světě v neomezenou denní dobu. Komunikační 

prostředky se tak výrazně rozšířily a zákazníci se dostali do zcela jiného prostředí, než 

tomu bylo dříve. V online prostředí zákazník již není osamocenou jednotkou, ale má 

okolo sebe síť dalších uživatelů, která je v prostředí internetu větší, než kdy v minulosti 

ve fyzickém prostředí byla. 120 

 

„Propojení lidí může firmu velkou rychlostí zlikvidovat nebo také zvednout mezi 

nejvýznamnější hráče na trhu. Trh na síti nezná žádný respekt k firmám, které jsou 

neochotné nebo neschopné se přizpůsobit. Podstatou businessu je opět člověk.“121 

 

Kateřina Marková ve své práci uvádí, že způsob, jakým dnes lidé nakupují a vyhledávají 

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

tohoto chování plně využít. 122 Pro sociální média je typická možnost rychlé zpětné vazby 

ze strany zákazníků. Mohou tak hodnotit, hlasovat, vytvářet pořadí obsahu a psát 

                                                
119 JANOUCH, Viktor. Internetový marketing. 2. vyd. V Brně: Computer Press, 2014. ISBN 978-80-251-
4311-7. 
 
120 JANOUCH, Viktor. Internetový marketing. 2. vyd. V Brně: Computer Press, 2014. ISBN 978-80-251-
4311-7. 
 
121 JANOUCH, Viktor. Internetový marketing. 2. vyd. V Brně: Computer Press, 2014. ISBN 978-80-251-
4311-7. 
 
122 MARKOVÁ, Kateřina. Strategická komunikace na Instagramu. Praha, 2017. Diplomová práce. 
Univerzita Karlova. 
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komentáře. Zkrátka, sociální média jsou místem, kde lidé mohou komunikovat na 

jakékoli téma. Chtějí-li být dnešní firmy úspěšné, nemohou ve svém marketingu sociální 

média opomenout. 

 

Sociální média navíc umožňují firmám relativní finanční nenáročnost, interaktivitu 

a obousměrnou komunikaci, velký prostor pro kreativitu a možnost optimalizace sdělení 

dle konkrétních uživatelských skupin a kontextu. Zároveň však vzniká nebezpečí 

nevyžádaného či nevhodného obsahu, neboť obsah na sociálních sítích není téměř 

obsahově omezován a kontrolován. 123 Firmy tak mohou ztrácet kontrolu nad obsahem, 

který se o jejich produktech či službách v internetovém prostoru šíří. Někdy je proto nutné 

pomocí community managementu moderovat diskuzi, zejména pokud se jedná o obsah 

na oficiálních sociálních médiích firmy. 124  

 

Díky sociálním sítím mohou firmy získat mnohem více informací o svých zákaznících 

a zaměřit se na jejich skutečné potřeby a správně porozumět přáním a obavám, která mají. 

Mnoho z nich proto využívá nástroje pro social listening125, které jim pomohou sledovat, 

jaký obsah je o značce šířen a jak se v souvislosti s ní na sociálních sítích hovoří. 

 

S ohledem na nasycenost trhu je nutné, aby firma se svými zákazníky aktivně 

komunikovala a snažila se s nimi budovat dlouhodobý vztah. Péče o zákazníky pomáhá 

k tvorbě uživatelských komunit a ambasadorů značky, které posilují hodnotu značky. Jak 

uvádí Marková, výsledky těchto aktivit a jejich dopad na přímé prodeje produktů či služeb 

jsou velmi těžko měřitelné. 126 

 

 

  

 

                                                
123 Sociální sítě kontrolují a omezují  zejména obsah závadného a společnost ohrožujícího charakteru, 
jako nenávistné projevy, sexuální násilí, terorismus, užívaní drog apod.  
 
124 JANOUCH, Viktor. Internetový marketing: prosaďte se na webu a sociálních sítích. Brno: Computer 
Press, 2010. ISBN 978-80-251-2795-7. 
 
125 Social listening je „naslouchání“ uživatelům v prostředí sociální sítí, blogů a diskuzních fór. 
Marketérům umožňuje přehledné sledování zmínek o daných klíčových slovech v reálném čase. 
 
126 MARKOVÁ, Kateřina. Strategická komunikace na Instagramu. Praha, 2017. Diplomová práce. 
Univerzita Karlova. 
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3. Sociální média a jejich využití ve firemním sektoru 

Jak jsem již uvedla ve své práci výše, sociální média jsou důležitým prostředkem pro 

marketingové aktivity firem, neboť hlavní výhodou firemní prezentace na sociálních 

sítích je budování vztahu s jejich příznivci, poskytování podpory a relevantních 

informací. Firmy tak mohou relativně jednoduchým a interaktivním způsobem získat 

zpětnou vazbu na své produkty či služby. V této kapitole se proto zaměřím na teoretický 

popis situace využívaní sociálních médií ve firemním sektoru v České republice ve 

srovnání  se Spojenými státy americkými. Primární časový rámec pro srovnání je mezi 

lety 2015–2017. 

 

3.1. Česká republika  
V České republice existuje několik výzkumných subjektů, které se věnují problematice 

sociálních sítí a monitorují aktivitu občanů. Podle výzkumné agentury Stem/Mark 

sociální sítě dnes využívá více než třetina české internetové populace. Z ní více než 

polovina je zaregistrovaná na minimálně třech sociálních sítích, které aktivně využívají. 

Denně pak tito uživatelé na sociálních sítích v roce 2017 strávili více než 147 min, což je 

o 15 minut méně než v roce 2015.127 Na základě těchto dat vidíme, že aktivita uživatelů 

a jejich tvorba uživatelského obsahu, zejména na sociální síti Facebook, klesá. Ten však 

stále zůstává nejvíce využívanou sociální sítí a na trhu si tak udržuje dominantní pozici. 

 

V roce 2015 přidávalo příspěvky na Facebook pravidelně každý den 23 % jeho českých 

uživatelů, v následujících letech byl patrný pokles a v roce 2017 bylo takto aktivních 

pouze 18 % uživatelů. Stejný pokles je patrný i u uživatelů, kteří své příspěvky přidávali 

pravidelně alespoň jedenkrát týdně. V roce 2015 se jednalo o 51 % uživatelů, v roce 2018 

to bylo už jen 42 %. 128 

 

                                                
127 Stem/Mark: Aktuality a výzkumy [online]. 2018 [cit. 2018-05-03]. Dostupné z: 
https://www.stemmark.cz/aktuality/ 
 
128 Stem/Mark: Aktuality a výzkumy [online]. 2018 [cit. 2018-05-03]. Dostupné z: 
https://www.stemmark.cz/aktuality/ 
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Mezi hlavní a nejvíce využívané sociální sítě v ČR patří následující:129 

• Facebook 

• Instragram 

• Youtube 

• LinkedIn 

• Google +  

• Pinterest  

• Twitter 

• Snapchat 

 

 
 

Z výzkumu agentury Stem/Mark z roku 2016 pak vyplývá, že z hlediska popularity mezi 

českými uživateli v období 2015–2016 dominoval Youtube, který aktivně navštěvuje 

94 % všech uživatelů s přístupem k internetu. Facebook byl pravidelně využíván 93 % 

uživatelů. Následovaly sociální sítě Spolužáci s 81 % a Google +, kterou využívalo 74 % 

uživatelů. Twitter využívalo pouhých 30 % a profesionální síť LinkedIn 24 % uživatelů. 

Minoritně byly využívány další sítě, mezi které patří Snapchat, Swarm či Foursquare. 130  

 

Při porovnání údajů z tohoto zkoumaného období s daty ze současného využívání 

sociálních sítí v roce 2018 je zřejmé, jak rychle a proměnlivě se sociální sítě a jejich 

využití vyvíjí. Mezi lety 2016–2018 došlo zejména k výraznému posílení využívání 

sociální sítě LinkedIn a posunu ve využívání sociálních sítí směrem k obrazovým 

a vizuálním formám komunikace. Posílil tak zejména Instagram.  

 

 

 

 

 

                                                
129 Vlastní zpracování na základě údajů sociálních sítí a modelaci publik  plánovacích nástrojů ad-
servingových služeb daných sociálních sítí na území České republiky. 
 
130 Stem/Mark: Aktuality a výzkumy [online]. 2018 [cit. 2018-05-03]. Dostupné z: 
https://www.stemmark.cz/aktuality/ 
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Obr. č. 7: Uživatelé a měsíční návštěvy sociálních sítí v ČR v roce 2018   

(vlastní zpracování) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Z aktuálních zdrojů dat a jejich trajektorie je možné předpokládat, že v roce 2018 bude 

růst sociálních médiích v České republice tažen sociální sítí Instagram a to zejména díky 

všeobecnému nárůstu obliby videoobsahu a z toho plynoucího využívání Instagram 

Stories. V současné době má svůj účet na Instagramu přes 1,8 milionu uživatelů České 

republiky a je pravděpodobné, že do konce roku 2018 toto číslo přesáhne 2 miliony 

zaregistrovaných účtů. Dále se dá předpokládat, že stále budou nejvíce využívanými 

sociálními sítěmi Facebook a YouTube.131  

 

                                                
131 Why the Future of Social Media Will Depend on Artificial Intelligence. Smart Data 
Collective [online]. 13.8.2018 [cit. 2018-05-10]. Dostupné z: 
https://www.smartdatacollective.com/future-social-media-depend-artificial-intelligence/ 
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Využití ve firemním sektoru  

Firmy mají mnoho možností, jak se prezentovat v digitální oblasti. Mezi nejčastěji 

využívané patří webové prezentace a prezentace na sociálních sítích. Z dat Českého 

statistického úřadu (dále také jako ČSÚ) vyplývá, že trend využívání sociálních sítí ke 

korporátní komunikaci má vzrůstající tendenci.132 Detailně je to patrné z následujícího 

grafu, zejména při srovnání s využíváním webových prezentací. Ty stále patří k hlavnímu 

komunikačnímu nástroji v digitálním prostředí, ale v posledních letech jejich počet 

stagnuje.  

 

Obr. č. 8: Firmy s webovými stránkami a profily na sociálních sítích133 

 

 
 

 

Webové stránky slouží podnikům k zobrazení základních informací o firmě, prezentaci 

produktů a služeb, zveřejnění volných kariérních pozic, kontaktů a zákaznických služeb. 

Dále jsou vhodné pro zobrazování doplňkových informací (návody, články, tipy, triky 

apod.), které pomáhají budovat vztah se zákazníkem a posilovat pozici v internetovém 

vyhledávání. Společnosti, které chtějí obchodovat v online prostředí, je využívají jako 

                                                
132 Český statistický úřad: Informační technologie v domácnostech a mezi jednotlivci [online]. 2018 [cit. 
2018-05-03]. Dostupné z: https://www.czso.cz/csu/czso/domacnosti_a_jednotlivci 
 
133 BUREŠOVÁ, Kamila. Pětina českých firem nemá vlastní web. : Statistika & My [online]. 09/2017 [cit. 
2018-05-03]. Dostupné z: http://www.statistikaamy.cz/2017/09/petina-ceskych-firem-nema-vlastni-web/ 
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prodejní kanál. ČSÚ uvádí, že v lednu roku 2016 využívalo webové stránky pro 

korporátní prezentaci více jak 82 % českých podniků. Od roku 2001, kdy měla webové 

stránky necelá polovina subjektů (45 %), se jejich podíl téměř zdvojnásobil. Nejvyšší 

nárůst zaznamenal Český statistický úřad v roce 2003.V následujících letech podíl 

společností s internetovou prezentací narůstal už jen pozvolna  a v rámci zkoumaného 

období 2013–2016 vidíme, že webové stránky využívá prakticky stejné procento podniků 

a od roku 2014 jejich počet stagnuje.134 

 

Dalším digitálním nástrojem ke komunikaci, který podniky rády využívají, jsou sociální 

média. Nejvíce využívané jsou z jejich strany sociální sítě a to konkrétně Facebook 

a LinkedIn. V roce 2015 mělo vlastní prezentaci v tomto prostředí již 30 % subjektů 

a podíl těchto firem stále narůstá. Český statistický úřad tuto oblast začal zkoumat poprvé 

v roce 2013 a vidíme, že od této doby se jejich počet více než ztrojnásobil. Celkem 29 % 

všech společností komunikuje se svými zákazníky nejen prostřednictvím svého webu, ale 

také přes sociální sítě. V mezievropském srovnání však Česká republika patří ke státům, 

kde jsou sociální sítě k obchodním účelům využívány nejméně. 135 

 

Mezi další sociální média, které mohou společnosti využívat, patří blogy, znalostní weby 

či stránky s multimediálním obsahem. Jak ukazuje níže uvedené zpracování grafu od 

Českého statistického úřadu, jejich využití u obchodníků ve sledovaném období je 

mnohem nižší.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                
134 BUREŠOVÁ, Kamila. Pětina českých firem nemá vlastní web. : Statistika & My [online]. 09/2017 [cit. 
2018-05-03]. Dostupné z: http://www.statistikaamy.cz/2017/09/petina-ceskych-firem-nema-vlastni-web/ 
 
135 BUREŠOVÁ, Kamila. Pětina českých firem nemá vlastní web. : Statistika & My [online]. 09/2017 [cit. 
2018-05-03]. Dostupné z: http://www.statistikaamy.cz/2017/09/petina-ceskych-firem-nema-vlastni-web/ 
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Obr. č. 9: Firmy  a sociální média136 

 

 

                                                
136 BUREŠOVÁ, Kamila. Pětina českých firem nemá vlastní web. : Statistika & My [online]. 09/2017 [cit. 
2018-05-03]. Dostupné z: http://www.statistikaamy.cz/2017/09/petina-ceskych-firem-nema-vlastni-web/ 
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3.2. Spojené státy americké 
Americká populace je z hlediska využívání internetu a sociálních sítí mnohem dál než 

Česká republika. V červnu roku 2017 čítala online populace 287 milionů lidí, což 

znamenalo 87,9% penetraci.137 Výzkumná agentura Pew Research Center uvádí, že z této 

populace připojené k internetu více jak 79 % pravidelně využívá sociální sítě. V průběhu 

zkoumaného období 2015–2017 je patrný nárůst o 8 procentních bodů.  

 

Obr. č. 10: Využívání sociálních médií populací USA138 

 

 
 

Většina uživatelů je aktivních zejména na Facebooku a Youtube. Mladší generace ve 

věku 18–24 let hojně využívá více sítí současně několikrát denně, rostoucí oblibě se těší 

Instagram a Snapchat.139 Výzkum dále uvádí, že průměrný Američan využívá tři až osm 

sociálních sítí zároveň. 

                                                
137 Translate Media: USA social media [online]. 2017 [cit. 2018-05-03]. Dostupné z: 
https://www.translatemedia.com/translation-services/social-media/usa-social-media/ 
 
138 Statista: Penetration of leading social networks in the United States [online]. 2017 [cit. 2018-05-03]. 
Dostupné z: https://www.statista.com/statistics/284508/united-states-social-network-penetration/ 
 
139 SMITH, Aaron a Monica ANDERSON. Social Media Use in 2018. Pew Research Center: Internet & 
Technology [online]. 1.3.2018 [cit. 2018-05-03]. Dostupné z: 
http://www.pewinternet.org/2018/03/01/social-media-use-in-2018/ 
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Obr. č. 11: Využívání sociálních médií v USA v roce 2017140 

 

 
 

 

Mezi hlavní a aktuálně nejvíce využívané sociální sítě ve Spojených státech amerických 

patří následující:141 

• Facebook 

• Instragram 

• Youtube 

• LinkedIn 

• Reddit 

• Pinterest 

• Tumblr 

• Twitter 

 

                                                
140 Statista: Penetration of leading social networks in the United States [online]. 2017 [cit. 2018-05-03]. 
Dostupné z: https://www.statista.com/statistics/284508/united-states-social-network-penetration/ 
 
141 Statista: Penetration of leading social networks in the United States [online]. 2017 [cit. 2018-05-03]. 
Dostupné z: https://www.statista.com/statistics/284508/united-states-social-network-penetration/ 
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Z výzkumu agentury Pew Reseach Center z roku 2016 pak vyplývá, že z hlediska 

popularity mezi americkými uživateli v období 2015–2016 dominoval Facebook,142 který 

aktivně používalo 79 % všech uživatelů s přístupem k internetu. Na druhém místě se 

umístil Instagram, který aktivně využívalo 32 % uživatelů.  

 

V aktuálním roce 2018 se zvýšilo využívání sociálních médií v populaci. Výzkum proto 

oproti předchozímu sledovanému období pracuje s odlišnou metrikou, a to se všemi 

dospělými obyvateli USA. Aktuálně je z nich více než 73 % aktivních na Youtube, 68 % 

uživatelů denně využívá Facebook a 35 % Instagram, u kterého je možné pozorovat silný 

vzestupný trend.  Následují sociální sítě Pinterest s 29 %, Snapchat s 27 %  a LinkedIn 

s 25 %. Minoritně byly využívány další sítě, mezi které patří Twitter nebo aplikace pro 

zasílání rychlých zpráv WhatsApp.143  

 

Obr. č. 12: Využívání sociálních sítí v USA144 

 

 
Většina uživatelů navštěvuje sociální sítě denně, více než 51 % uživatelů Facebooku 

navštěvuje tuto stránku několikrát denně. U sítí s vizuálním obsahem Snapchat 

                                                
142 Výzkum Pew Research Center v tomto období nesledovat Youtube, proto neobsahuje jeho návštěvnost 
v daném období. Dá se však předpokládat, že z hlediska návštěvnosti by se stejně jako v ČR umístil na 
prvním místě mezi sociálními sítěmi.  
 
143 SMITH, Aaron a Monica ANDERSON. Social Media Use in 2018. Pew Research Center: Internet & 
Technology [online]. 1.3.2018 [cit. 2018-05-03]. Dostupné z: 
http://www.pewinternet.org/2018/03/01/social-media-use-in-2018/ 
 
144 SMITH, Aaron a Monica ANDERSON. Social Media Use in 2018. Pew Research Center: Internet & 
Technology [online]. 1.3.2018 [cit. 2018-05-03]. Dostupné z: 
http://www.pewinternet.org/2018/03/01/social-media-use-in-2018/ 
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a Instagram je frekvence opakovaných denních návštěv ještě vyšší a vícekrát za den je 

navštěvuje 67 % uživatelů. 

 

Z hlediska uživatelského chování tráví Američané na sociálních sítích v průměru více než 

2 hodiny denně, což je čtvrtina z jejich celkového času stráveného online. Více než 239 

milionů uživatelů se k internetu připojuje ze svých mobilních zařízení. Mezi zajímavá 

fakta patří také skutečnost, že americko-hispánská část obyvatel patří k nejrychleji 

rostoucí etnické skupině na Facebooku. Ten se také stává velmi populární mezi seniory 

a brzy mohou tvořit většinu uživatelské skupiny. 145 

 

Mladé sociální sítě  

Spojené státy americké jsou líhní nových digitálních projektů. Proto bych zmínila mladé 

sociální sítě, u kterých je možné očekávat masové rozšíření do dalších zemí včetně České 

republiky, kde doposud nejsou příliš známé.  

Vero je sociální síť, která funguje na podobném principu jako Instagram. Primární rozdíl 

je v tom, že aplikace nepodporuje komerční obsah, který pro uživatele může působit 

rušivě. Tato sociální aplikace existuje sice již od roku 2015, ale největší růst zažila na 

začátku roku 2018, kdy jí poměrně velkou pozornost věnovala média, mezi kterými mohu 

zmínit například Time, The Telegraph, Forbes či francouzské Le Figaro. V tomto období 

se počet jejích uživatelů zvýšil ze 150 000 na 3 miliony a můžeme proto očekávat další 

růst.146  

Jako další sociální síť se vzrůstající popularitou a penetrací online trhu mohu označit 

aplikaci Musical.ly založenou v roce 2014. Jedná se o jednoduchou aplikaci, ve které 

mohou uživatelé tvořit krátká videa na principu lip-syncu či nahrávat videa vlastní, do 

kterých přidávají zábavné zvuky či efekty. Aplikace se těší velké popularitě hlavně 

                                                
145 Translate Media: USA social media [online]. 2017 [cit. 2018-05-03]. Dostupné z: 
https://www.translatemedia.com/translation-services/social-media/usa-social-media/ 
 
146 NEWTON, Casey. As controversy swirls, social network Vero is closing in on 3 million users. The 
Verge [online]. 2018, 2.3.2018 [cit. 2018-05-03]. Dostupné z: 
https://www.theverge.com/2018/3/2/17067610/vero-social-media-ayman-hariri-downloads 
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u mladých uživatelů ve věku 13–21 let. 147 Na konci roku 2017 došlo k velké akvizici ze 

strany rychle rostoucího čínského  technologického start-upu Bytendance. Mohu proto 

předpokládat, že v následujícím období dojde k značnému rozvoji aplikace a rychlému 

růstu na trhu. 148  

 

Využití ve firemním sektoru  

Pro využití sociálních médií ke komerčním účelům platí na americkém trhu to stejné, co 

na českém. Společnosti preferují zejména webovou prezentaci a sociální sítě. Ty jim totiž 

umožňují přesné a relevantní cílení na uživatele, které vede ke zvýšeným konverzím 

a efektivnímu vynakládání finančních prostředků z hlediska jejich návratnosti. Z dat 

statistického portálu Statista je vidět, že marketing na sociálních sítích na americkém trhu 

je na vzestupu a vykazuje potenciál pro další rozvoj. Reklamní investice do sociálních sítí 

se stále zvyšují. V roce 2014 činily 16 miliard amerických dolarů celosvětově 

a v následujících letech se více než zdvojnásobily. Spojené státy americké jsou největším 

reklamním trhem a sociální sítě zde vykazují nejvyšší investice do reklamy, neboť jen 

v roce 2015 přímé investice do sociálních sítí na americkém trhu činily 9,4 miliardy 

amerických dolarů. 149 

 

 

                                                
147 ROBEHMED, Natalie. From Musers To Money: Inside Video App Musical.ly's Coming Of 
Age. Forbes [online]. 11.5.2017 [cit. 2018-05-01]. Dostupné z: 
https://www.forbes.com/sites/natalierobehmed/2017/05/11/from-musers-to-money-inside-video-app-
musical-lys-coming-of-age/#f356a586cff6 
 
148 China's Bytedance buying lip-sync app Musical.ly for up to $1 billion. Reuters [online]. 2017, 
10.11.2017 [cit. 2018-05-03]. Dostupné z: https://www.reuters.com/article/us-musical-ly-m-a-
bytedance/chinas-bytedance-buying-lip-sync-app-musical-ly-for-up-to-1-billion-idUSKBN1DA0BN 
 
149 Statista: U.S. Social Media Marketing - Statistics & Facts [online]. 2017 [cit. 2018-05-03]. Dostupné 
z: https://www.statista.com/topics/1538/social-media-marketing/ 
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4. Budoucnost sociálních médií 

Svět technologií a médií je propojeným systémem, který se stále mění a vyvíjí, proto je 

velmi obtížné s jistotou předvídat. Zejména v oblasti strojového učení,150 klíčové oblasti 

umělé inteligence, 151  virtuální reality či rozvoje telekomunikačních zařízení vidíme 

v posledních letech značný pokrok.  Ten může být na první pohled méně viditelný, ale je 

to zejména proto, že velké technologické společnosti aktualizují a inovují své produkty, 

služby a nástroje na denní bázi. Změny zavádí po menších částech, ale velmi často 

a pravidelně, takže pro obyčejného uživatele mohou být snadno přehlédnutelné. Je 

zřejmé, že právě oblast umělé inteligence zasáhne všechny oblasti lidského působení 

a bude proto určující pro zavádění inovací v komerčním sektoru. 

 

Společně s výše uvedeným se navíc důležitějším než kdy dříve stává téma ochrany 

soukromí, uživatelských dat a jejich bezpečnosti. Situace z kraje roku 2018, kdy se hovoří 

o zneužití dat ze sociální sítě Facebook ukázala, že pro další růst a používání sociálních 

sítí se jedná o klíčové téma. Facebook na situaci reagoval již v prvním čtvrtletí roku 2018 

zpřísněním podmínek a regulací využívání dat komerčními subjekty.152 Dále je patrná 

narůstající důležitost etiky algoritmů a jejich racionalizace. 153  Sociální sítě v čele 

s Facebookem začínají upřednostňovat kvalitní a relevantní obsah na základě 

uživatelských dat a záznamů o jejich chování v prostředí sociální sítě před mírou zapojení 

ze strany uživatelů.154 Stejný trend je patrný u společnosti Google.  

                                                
150 Ang. Machine Learning 
 
151 Ang. Artificial intelligence (zkráceně AI) 
 
152 STERLING, Greg. After a week of crisis and mea culpas from Facebook, assessing the threats and 
exposure: There are five threats, some more real than others. Marketing Land [online]. 25.3.2018 [cit. 
2018-05-01]. Dostupné z: https://marketingland.com/after-a-week-of-crisis-and-mea-culpas-from-
facebook-assessing-the-threats-and-exposure-236937 
 
153 GAMITO, Dan. Redefining Facebook Marketing: It’s All About Relationships. Digital 
Marketer [online]. 17.4.2018 [cit. 2018-05-01]. Dostupné z: https://www.digitalmarketer.com/facebook-
marketing-new-policy/ 
 
154 Ang. Engagement 
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4.1. Mobilní zařízení  
Chytré telefony 155  dnes vlastní většina populace. Deloitte Global předpokládá, že 

penetrace chytrými zařízeními v roce 2023 celosvětově dostáhne 90 %. Jejich adopce 

většinou společností přispěla k rychlému rozšíření a používání nových technologií 

v každodenním životě, stejně tak jako konzumaci a tvorbě digitálního obsahu v reálném 

čase, který je pro sociální sítě typický.156  

 

Obr. č. 13: Výhled společnosti Facebook na 10 let157 
 

 
 

 

Z hlediska současného vývoje a trendů můžeme předpokládat, že umělá inteligence 

a virtuální realita jsou hlavní oblasti, které se sociálními sítěmi v budoucnu budeme 

spojovat. Nasvědčuje o tom mnohé i akvizice společnosti pro virtuální realitu Oculus Rift. 

Tu v roce 2014 za více než dvě miliardy amerických dolarů koupila společnost 

                                                
155 Ang. Smartphone 
 
156 LEE, Paul, Duncan STEWART a Cornelia CALUGAR-POP. Technology, Media and 
Telecommunications Predictions 2018. London, United Kingdom, 2018. Dostupné také z: 
https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/global/Images/infographics/technologymediatelecommun
ications/gx-deloitte-tmt-2018-predictions-full-report.pdf 
 
157 F8 2017: AI, Building 8 and More Technology Updates From Day Two. Newsroom [online]. 
19.4.2017 [cit. 2018-05-01]. Dostupné z: https://newsroom.fb.com/news/2017/04/f8-2017-day-2/ 
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Facebook158 a v současnosti stále vyvíjí vlastní zařízení pro virtuální realitu s názvem Go, 

které bude propojeno s uživatelskými daty z Facebooku. Jak společnosti uvedla na letošní 

konferenci Game Developer’s Conference 2018, cílem je představit první zařízení, které 

uživatelům umožní „být si s kamarády blíž“ ve virtuálním světě. K tomu slouží virtuální 

místa, tzv. spaces, kde bude možné se s ostatními uživateli setkávat.159  

 

Předpokládám, že virtuální realita bude nabývat na důležitosti také v oblasti marketingu. 

Zejména simulace užití produktů ve virtuálním prostředí, které by mohlo podpořit 

spotřebitelovu sounáležitost se značkou a zvýšit jeho ochotu ke koupi produktu.  

 

Již dnes vidíme, že virtuální realita našla silné využití v automobilovém průmyslu, kde ji 

největší producenti využívají k simulaci vnitřního prostředí, vybavení vozidla i jeho 

jízdních vlastností ve specifickém terénu. Výrobní koncern Toyota například pro svou 

značku prémiových vozů Lexus představil ve spolupráci se společností Oculus Rift první 

virtuální konfigurátor True-VR při uvedení modelu Lexus NX na trh. Posléze ho 

následovali další automobiloví výrobci v čele s Audi.160  Virtuální realita také výrobcům 

umožňuje prezentaci vozů v jakémkoli prostředí, ať už jde o kavárnu či nákupní centrum, 

a dostat se tak blíže ke svým zákazníkům. 

 

                                                
158 DREDGE, Stuart. Facebook closes its $2bn Oculus Rift acquisition. What next?. The Guardian 
[online]. 2018, 2014 [cit. 2018-05-01]. Dostupné z: 
https://www.theguardian.com/technology/2014/jul/22/facebook-oculus-rift-acquisition-virtual-reality 
 
159 LEE, Nicole. What to expect at Facebook's F8 conference this week. Engadget [online]. 2018 [cit. 
2018-05-01]. Dostupné z: https://www.engadget.com/2018/04/30/facebook-f8-2018-preview/ 
 
160 ROGERS, Sol. How Virtual Reality Is Changing the Automotive Industry for the Better. Little Black 
Book [online]. 2016 [cit. 2018-05-01]. Dostupné z: https://lbbonline.com/news/how-virtual-reality-is-
changing-the-automotive-industry-for-the-better/ 
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4.2. Web 3.0 
Již ve své předchozí, bakalářské, práci jsem se zabývala pojmem Web 3.0 a jeho predikcí. 

Uplynulo pět let a stále se mezi odborníky vedou debaty, zda Web 3.0 a s ním spojená 

nová podoba internetu již nastala či nikoli. O Webu 3.0 se hovoří jako o konceptu více 

otevřeném a inteligentním. Tento termín poprvé použil John Markoff v článku 

Entrepreneurs See a Web Guided by Common Sense pro The New York Times již v roce 

2006.161 V tomto období se předpokládalo, že tato třetí generace internetu plně nastane 

v roce 2015. Mnoho z předpokladů bylo naplněno, nicméně mezi Webem 2.0 a Webem 

3.0 není tolik rozdílů, aby odborníci byli schopni současnou podobu internetu jako Web 

3.0. označit.162  Třetí generace internetu, někdy také nazývána jako sémantický web, by 

měla umožňovat inteligentnější zpracování, sdílení informací a intuitivní ovládání na 

základě uživatelské zkušenosti.  Typické by měly být mikroformáty, použití přirozeného 

jazyka, data-mining163 a další technologie umělé inteligence.  

 

Současná podoba webu uživatelům umožňuje získat celou řadu informací. Ty jsou pro 

nás dobře čitelné a pochopitelné, nicméně počítač sám je neumí analyzovat a vyhodnotit 

z něho přímé odpovědi na naše otázky. Umí pouze zobrazit informace, které již 

v prostředí sítě jsou, nikoli v nich hledat přímý kontext a vynášet vlastní úsudky. Je to 

právě člověk, který z velkého množství informací v prostředí internetu vybírá data, která 

posléze analyzuje a dále zpracovává či využívá. Vizí sémantického webu je snaha 

o změnu této skutečnosti a strojové čtení a zpracování dat do formy prezentace, která by 

byla pro člověka pochopitelná a mohl by ji ihned využít. Datům v prostředí internetu by 

tak měl mít přiřazen vlastní význam tak, aby je stroje mohly automatizovaně zpracovat 

a porozumět jim obdobně jako člověk. 164  Umělá inteligence a správné zobrazování 

představuje největší výzvu pro společnosti Google i Facebook, neboť mohou lépe 

a relevantněji zpracovávat a zobrazovat uživatelský obsah a rozšiřovat možnosti vlastních 

                                                
161 MARKOFF, John. Entrepreneurs See a Web Guided by Common Sense. The New York Times [online]. 
12.11.2006 [cit. 2018-05-01]. Dostupné z: https://www.nytimes.com/2006/11/12/business/12web.html 
 
162 NATIONS, Daniel. Is Web 3.0 Really a Thing?. Life Wire [online]. 24.3.2018 [cit. 2018-05-01]. 
Dostupné z: https://www.lifewire.com/what-is-web-3-0-3486623 
 
163 Data mining je termín, který označuje analytickou metodologii získávání informací z dat. 
 
164 ŘEHÁČKOVÁ, Dana. Sémantický web v konfrontaci s Peircovým pojetím sémiotiky. Praha, 2017. 
Diplomová práce. Univerzita Karlova. 
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služeb. Zároveň mohou jejich využití rozšířit zejména v prostředí sociálních sítí 

a reklamních nástrojů. 165  Velké změny přicházejí postupně a již dnes můžeme vidět 

masové rozšiřování technologií společně s využitím umělé inteligence, které prvky 

sémantického webu obsahují.   

 

                                                
165 Ang. Ad Serving 
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4.3. Augmentovaná realita 
Augmentovaná neboli rozšířená realita je alternativní pohled na reálný svět, který je 

doplněn o digitálně zpracované informace. Většinou se jedná o elementy audiovizuálního 

obsahu (3D objekty, fotografie, datové či textové vrstvy apod.). 166  Největší využití 

v současném světě má rozšířená realita prostřednictvím přenosných mobilních zařízení 

s připojením k Internetu.  

 

„Augmentovaná realita je jedním z druhů virtuální reality. Představuje obraz reality, kde 

jsou virtuální trojrozměrné objekty integrovány do reálného trojrozměrného prostředí 

(tj. reálné prostředí se rozšiřuje o virtuální prvky). Hlavní rozdíl mezi virtuální 

a augmentovanou realitou spočívá v tom, že ve virtuální realitě je uživatel plně zanořen 

do virtuálního prostředí a přestává kolem sebe vnímat skutečné objekty, v augmentované 

realitě jsou naopak reálné objekty stále dostupné uživateli, ale jsou do nich integrovány 

virtuální prvky.“167 

 

Již před pěti lety se na trhu objevily první brýle Google Glass od společnosti Google, 

které měly přinést rozšířenou realitu do všedního života lidí. Bylo ale příliš brzy na to, 

aby je trh přijal. 168 Nyní však můžeme vidět, že velké technologické společnosti, mezi 

které patří Google, Facebook nebo Snap, zvyšují své investice do rozvoje této 

technologie.  

 

Konzultantská společnost Deloitte Global na základě svého výzkumu předpokládá, že 

v toce 2018 bude více než miliarda uživatelů prostřednictvím svých chytrých telefonů 

tvořit obsah s principy augmentované reality, který budou prostřednictvím sociálních sítí 

na týdenní bázi šířit mezi své okolí. Společně se zlepšováním smartphonů a jejich 

                                                
166 JANOŠO, Radovan. Application of high performance computing in Markerless Augmented Reality 
systems. Košice, 2010. Dostupné také z: 
https://pdfs.semanticscholar.org/401d/6c241059a5db177118fb1d3409d574aed178.pdf 
 
167 KRYSHENYK, Pavlo. Vizualizace prostorových dat v prostředí augmentované reality. Praha, 2016. 
Diplomová práce. Univerzita Karlova. 
 
168 The biggest technology flops in history. The Telegraph [online]. 2017 [cit. 2018-05-01]. Dostupné z: 
https://www.telegraph.co.uk/technology/0/biggest-technology-flops-history/google-glass/ 
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vlastností, tj. lepších kamer, procesorů a senzorů, se výrazně posouvají možnosti 

rozšířené reality a její dostupnosti pro uživatele. 169  

 

Augmentovaná realita a její využití ovlivní zejména oblast sociálních sítí, kterou rozšíří 

o virtuální zobrazení reálného světa jako místa ke komunikaci a sociální interakci. 

Zároveň má velký potenciál pro využití v oblasti e-commerce a herního průmyslu. 

  

                                                
169 LEE, Paul, Duncan STEWART a Cornelia CALUGAR-POP. Technology, Media and 
Telecommunications Predictions 2018. London, United Kingdom, 2018. Dostupné také z: 
https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/global/Images/infographics/technologymediatelecommun
ications/gx-deloitte-tmt-2018-predictions-full-report.pdf 
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4.4. Živé vysílání  
Živé vysílání se u uživatelů těší vzrůstající popularitě. Od zavedení služby v roce 2016 

Facebookem se zvyšuje popularita jejího využívání, a to i mezi dalšími sociálními sítěmi, 

které Facebook rychle následovaly. Již v roce 2017 ve výzkumu společnosti Livestream 

více jak 80 % respondentů  uvedlo, že rádi sledují živé vysílání, a to zejména v komerční 

oblasti. 170 Deloitte Global předpokládá, že díky živému vysílání utrží společnosti v roce 

2018 více než 545 miliard amerických dolarů v přímém revenue. Živé vysílání ovlivňuje 

také konzumaci mediálního obsahu. Live streaming se proto stává důležitým tématem 

nejenom pro mediální domy a jejich produkce, ale také pro kulturní produkce (koncerty, 

představení apod.) či business to business komunikaci. Odborníci jako důvod vzrůstající 

popularity živého vysílání zmiňují zejména následující:171  

• pohodlnost a inertnost, 

• strach z toho, že něco promeškám, 

• sdílená zkušenost v reálném čase, 

• pocit výjimečnosti. 

 

Za mantru obchodníků v dnešním rychle se proměňujícím světě můžeme považovat větu: 

„Cokoli chcete, kdykoli a kdekoli.“ A právě to nabízí uživatelům internetu živé vysílání 

ve virtuálním prostředí. Z hlediska predikce dalšího vývoje můžeme zmínit zvýšení 

kvality produkovaného obsahu uživateli, které jde ruku v ruce s rozvojem mobilních 

zařízení, lepší automatizací a rozpoznáním publikovaného obsahu, zvýšením možnosti 

interaktivity, propojením s virtuální realitou a okolním prostředím a zlepšením kvality 

přenosu, obrazu  a rychlosti zobrazení.172 

 

 

                                                
170 GOLUM, Caroline. 62 Must-Know Live Video Streaming Statistics. Livestream [online]. 2018 [cit. 
2018-05-01]. Dostupné z: https://livestream.com/blog/62-must-know-stats-live-video-streaming 
 
171 LEE, Paul, Duncan STEWART a Cornelia CALUGAR-POP. Technology, Media and 
Telecommunications Predictions 2018. London, United Kingdom, 2018. Dostupné také z: 
https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/global/Images/infographics/technologymediatelecommun
ications/gx-deloitte-tmt-2018-predictions-full-report.pdf 
 
172 MICHAELS, Chris a KNOWLTON. 7 Streaming Predictions for 2018. Wowza [online]. 2018 [cit. 
2018-05-01]. Dostupné z: https://www.wowza.com/blog/7-streaming-predictions-for-2018 
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5. Výzkumná část 

Když jsem si téma své práce v roce 2014 vybírala, předpokládala jsem, že předkládaná 

diplomová práce bude obsahovat výzkumnou část, jejíž součástí bude i případová studie 

věnovaná konkrétní korporaci, která působí na území České republiky a k budování 

vlastního jména využívá sociální a nová média v rámci sledovaného období lety 2012 –

2014.  Nicméně čas pokročil a já se na základě vlastních profesních zkušeností rozhodla 

tuto část své práce upravit a rozšířit.  

 

V následující výzkumné části proto budu popisovat situaci značky Bonami.cz od jejího 

počátku, tj. od roku 2013 do roku 2017. Tuto společnost jsem zvolila z toho důvodu, 

protože mi oblast jejího působení přijde dostatečně zajímavá a atraktivní. Zejména díky 

své aktuálnosti, zasazení do lokálního e-commerce segmentu a praktické využitelnosti 

výzkumu. Výzkumná část je rozdělena do dvou oblastí. V první se budu věnovat analýze 

komunikace značky a její komparaci s americkým internetovým obchodem Wayfair. 

V druhé oblasti se zaměřím na zákazníky a jejich vnímání značky Bonami.cz pomocí 

kvantitativní analýzy. Budu tak moci ověřit své teze a zasadit teoretické poznatky z první 

části diplomové práce do praktického rámce.  
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5.1. Analýza komunikace   
V této první části výzkumné práce bych se ráda zaměřila na detaily jevu komunikace 

značky a analyzovala komunikační aktivity značky Bonami.cz na českém trhu. Nejprve 

na základě obsahové analýzy rozeberu vybrané komunikační nástroje s důrazem na online 

komunikaci, zejména sociální média.  

 

5.1.1. Metodologie 
Pro provedení kvalitativního výzkumu komunikačních nástrojů značky Bonami.cz jsem 

zvolila metodu obsahové analýzy, která rovněž bývá nazývána analýzou věcnou. Česká 

terminologická databáze knihovnictví a informační vědy obsahovou analýzu definuje 

takto:  

 

„Analýza obsahu dokumentu zahrnující metody a pravidla pro stanovení tematiky 

dokumentu, případně časového a prostorového hlediska, čtenářského určení a formy 

dokumentu. Slovní vyjádření obsahu dokumentu v přirozeném jazyce je transformováno 

do věcných selekčních údajů v procesu věcného pořádání nebo do vět v procesu 

sémantické redukce textu dokumentu.“ 173 

 

5.1.2. Výzkumné otázky 
Pro obsahovou analýzu komunikačních aktivit jsem stanovila následující výzkumné 

otázky, které budou v rámci výzkumu zodpovězeny: 

 

• Jaké komunikační nástroje z oblasti sociálních médií Bonami.cz nejvíce využívá? 

• Jaké je srovnání těchto komunikačních nástrojů se značkou Wayfair? 

• Liší se přístup značek a jejich působení na sociálních sítích z hlediska územního 

působení, tj. ČR a USA? 

 

 

 

                                                
173 KTD: Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (Obsahová analýza) [online 
databáze]. Praha: Národní knihovna České republiky, 2003- [cit. 2018-05-04]. Dostupné z: 
http://aleph.nkp.cz/cze/ktd. 
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5.1.3. Budování identity značky Bonami.cz 
V této části popíšu základní specifika budování identity značky Bonami.czna českém trhu 

s ohledem na teoretickou část práce a její strukturu. 

 

5.1.4. Základní informace o Bonami.cz 
Bonami.cz je akciová společnost, která byla založena v roce 2013 Václavem Štruplem 

s podporou investiční společnosti Miton.174  

 

Bonami.cz je internetový projekt, jehož hlavním cílem je prodej produktů v segmentu 

bytových doplňků, nábytku, papírnictví, kosmetiky a módy. V roce 2017 společnost se 

stejným obchodním modelem působí na 4 trzích v CEE regionu, tj. České republice, 

Slovenské republice, Rumunsku a Polské republice. V roce navíc 2018 plánuje expanzi 

do dalších zemí, primárně do Maďarské republiky. 

 

Bonami.cz své produkty nabízí v omezených a odborně vybraných kampaních, jelikož je 

její snahou denně přinášet zákazníkům novou inspiraci pro krásné bydlení.  Produktová 

nabídka na webu se tak denně mění, sortiment je nestabilní a variuje podle dostupnosti 

u daných výrobců a sezónnosti. Produkty, které Bonami.cz prodává, vybírá a sestavuje 

tým nákupčích, který vybírá produkty od výrobců i distributorů po celém světě, ze kterých 

vytváří tematické kolekce a kampaně.  Z hlediska zastoupení výrobců tak internetový 

obchod nabízí zboží od designérských značek, velkovýrobců i lokálních tvůrců. 

Spotřebitelé tak mohou zakoupit vše od drobných bytových doplňků, přes velkorozměrný 

nábytek až po specifické designové kusy od českých i zahraničních designérů.  

 

Každý den Bonami.cz na svém webu publikuje 4–8 kampaní, které obsahují v průměru 

80 produktů na kampaň. Kampaně jsou publikovány jako limitovaná nabídka, je tedy 

možné zboží z těchto kampaní objednat pouze v týdenním intervalu, u vybraných 

a specializovaných kampaní bývá doba i kratší. Po ukončení kampaně se zboží objednává 

u dodavatele, běžná doba doručení produktů je tak v rozsahu 2–8 týdnů. Jednotlivé značky 

a produkty v kampaních se v nabídce objevují v průměrné frekvenci jednou za 2–3 

                                                
174 Spoluzakladatel Bonami.cz, Václav Štrupl, se stal šestým partnerem investiční skupiny Miton. Focus 
Agency [online]. 7.7.2015 [cit. 2018-05-04]. Dostupné z: http://www.m-journal.cz/cs/spoluzakladatel-
bonami-cz--vaclav-strupl--se-stal-sestym-partnerem-investicni-skupiny-miton__s288x11447.html 
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měsíce. Další kategorií nabídky jsou produkty skladem, tzv. Skladovky, obsahující 

produkty s okamžitým doručením. Tyto jsou tvořeny primárně z bestsellerů, tj. produktů, 

které se opakovaně velmi dobře prodávají, dále z navíc objednaného, vráceného či 

nevyzvednutého zboží z kampaní. Další důležitou prodejní kategorii tvoří nábytek. 

 

Jednalo se o první projekt tohoto typu na českém trhu, který na základě obchodního 

modelu flash sales začal nabízet tento typ sortimentu. Obchodní model flash sales je 

specifický pro oblast e-commerce. Vznikl v reakci na ekonomickou krizi v roce 2009, 

kdy prudce klesla poptávka po zboží a prodejci potřebovali vyprázdnit sklady, model 

založený na akčních nabídkách tak pro ně byl ideálním řešením. Flash sales je založen na 

časově omezených nabídkách, které po velmi krátkou dobu nabízí zákazníkům zboží za 

výhodných podmínek, ať už je to cena či doplňkové akční pobídky. Množství daných 

produktů je vždy omezeno počtem kusů od výrobce a dané nabídky jsou často unikátní 

bez možného opakování v čase. Pro zákazníka je to tedy jasný pokyn, aby danou 

objednávku udělal v co nejkratším čase od spuštění nabídky, tzv. kampaně.175   

 

Flash sales model aktivně využívá impulsivního chování zákazníků a jedná se tak o velmi 

úspěšný obchodní model. 176  Z hlediska finančního toku je nespornou výhodou 

i skutečnost, že prodejce nemusí držet fyzické zásoby skladem, ale dané zboží objednává 

přímo od výrobce či dodavatele teprve po skončení kampaně a sečtení všech 

zákaznických objednávek. 

 

Obchodní model Bonami.cz je z velké části závislý na marketingové podpoře. Placená 

návštěvnost je přiváděna primárně z výkonnostních kanálů. Historicky internetový 

obchod těžil z registrací. Webová stránka se prezentovala jako věrnostní klub pro vybrané 

zákazníky, pro zobrazení nabídky tak byla nutná registrace. S tímto modelem Bonami.cz 

vždy expanduje na daný trh, aby získalo vlastní databázi uživatelských kontaktů 

a prostřednictvím e-mailingu či komunikace na sociálních sítích mohlo přivádět 

návštěvnost na denní bázi s nízkými investicemi.  

                                                
175 Mingyang Zhang, T.C.E. Cheng & Jie Du (2018) Advance selling of new products to strategic 
consumers on flash sale platforms, International Journal of Logistics Research and Applications, 21:3, 
318-331, DOI: 10.1080/13675567.2018.1454416 
 
176 Podle zpravodajské agentury Reuters zaznamenaly flash sales prodejci na americkém trhu ve vánoční 
sezóně 2012 dvojnásobný nárůst tržeb oproti standardním E-commerce prodejcům v oblasti retailu. 
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Branding značky 

Název Bonami.cz nemá specifický význam, jedná se  tedy o abstraktivní přístup k tvorbě 

jména. Stejně tak logo značky nemá žádnou žádný hlubší význam a jedná se jen o vizuální 

podobu názvu značky. Z hlediska komunikace a její tonality je značka hravá, přátelská 

a pozitivní.   

 

Název značky: Bonami.cz 

Claim značky: Tvoříme hezčí svět.  

Logo značky:    

 

Esence a účel značky 

„V Bonami.czsníme o hezčím světě, za který chceme sami bojovat. Hezký svět je podle 

nás nejen o hezkých věcech, ale také o hezkých vztazích a čestném a slušném chování. 

Taková hezkost člověka naplňuje a cítí se díky ní příjemně. Chápeme, že hezkost je 

subjektivní, věříme ale, že je pro všechny a pro každého. Takový svět začíná u každého z 

nás a v našich domovech.“ 177 

 

Závazek značky:  

- hezké a kvalitní produkty, 

- nové produkty a inspirace, 

- skvělý zákaznický servis, 

- pravdivé informace o cenách produktů. 

 

Positioning značky 

Z interních zdrojů a rozhovorů se zaměstnanci Bonami.cz vyplývá, že značka nemá jasně 

dané postavení značky. Z hlediska zákaznického segmentu cílí primárně na ženy ve věku 

25–50 let ale i všechny další obyvatele České republiky. Primárním teritoriem značky je 

v roce 2017 internetový prodej bytových doplňků, nábytku, dekorací a dárkového 

sortimentu, nicméně se opět nejedná o pevně danou oblast nabídky. V sortimentu se tak 

                                                
177 Zdroj: Interní komunikační manuál značky Bonami.cz 
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objevují i kosmetické produkty, móda, chovatelské potřeby a další. Bonami.cztaké nemá 

jasně definované důvody ke koupi a odlišení se od konkurence.  

 
Pro účely  výzkumu jsem tak připravila vlastní zpracování konkurenčního rámce značky 

na základě rešerše a analýzy současného online trhu s bytovými doplňky a nábytkem na 

území České republiky. 

 
 
Obr. č. 14: Bonami.cz  a jeho konkurenční rámec (vlastní zpracování) 
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Komunikační mix značky 

Bonami.cz z hlediska marketingových aktivit využívá tradiční i digitální kanály. Protože 

předmětem této práce je oblast nových a sociálních médií, zaměřím se výhradně na 

působení a komunikaci značky v online prostředí.   

 

Online kanály, které značka využívá k budování identity: 

• Prezentace značky 

o Webová prezentace 

o Mobilní aplikace 

 

• Sociální média 

o Sociální sítě 

§ Youtube 

§ Facebook 

§ Pinterest 

§ Instagram 

§ Twitter 

§ LinkedIn 

o Blogy 

o Emailing 

 

• Reklamní formáty 

o PPC 

o PPA 

o Plošná bannerová reklama 

§ Přímý nákup 

§ RTB 

o Zápisy do katalogů 

 

• Podpora prodeje 

o Promo akce 

o Partnerské programy 

o Agregátory 
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• Public relations 

o Online PR 

o Spolupráce s blogery a influencery 

o Online události (živé vysílání, chaty apod.) 

 

5.1.5. Wayfair 
Jak jsem již uvedla, v rámci analýzy obsahu jsem se rozhodla značku Bonami.cz porovnat 

s komunikací značky Wayfair. Tu jsem zvolila z důvodu stejného pole působnosti 

a podobnosti konceptu, dále také proto, že velmi úspěšně působí na americkém trhu 

a mohu tak porovnat rozdíly v přístupu na českém a americkém území a rozšířit tak svoji 

teoretickou část o praktické poznatky.  

 

Základní informace o Wayfair 

Značka byla založena v roce 2002 v Spojených státech amerických178, nyní působí i na 

území Kanady, Irska, Spojeného království a Německa. Wayfair nabízí široký sortiment 

zejména bytových doplňků a nábytku. Aktuálně je v jeho nabídce možné najít více jak 

deset milionů produktů od více než 10 000 dodavatelů. Obchod si zakládá na rozsáhlém 

výběru, špičkovém zákaznickém servisu a pohodlném způsobu nakupování pro 

zákazníky. Každý den zároveň nabízí široký výběr sortimentu za akční ceny.179 

 

Společnost dnes dosahuje čistého příjmu 5,2 miliardy amerických dolarů a zaměstnává 

8 700 lidí.180 Velikostí se tak jedná o nesrovnatelně větší internetový projekt, než je 

Bonami.cz a mohl by tedy pro něj být inspirativním příkladem úspěšného projektu 

hodného následování v CEE regionu.   

 

                                                
178 Zdroj: https://www.wayfair.com/about/history.php 
 
179 Zdroj: https://www.wayfair.com/about/ 
 
180 Zdroj: https://www.wayfair.com/about/history.php 
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5.1.6. Analýza sociálních médií značky 

 

Sociální sítě 

V komunikační strategii značky zastávají sociální sítě výsadní pozici a prakticky centrální 

místo veškeré komunikace se zákazníky. Díky opakované interakci značce pomáhají 

budovat vztah se současnými i potenciálními zákazníky. 

 
Aktuálně Bonami.cz využívá tyto sociální sítě: 

• Youtube 

• Facebook 

• Pinterest 

• Instagram 

• Twitter 

• LinkedIn 

 

 

Obr. č. 15: Zdroje návštěvnosti webu Bonami.cz ze sociálních sítí 

(Zpracováno nástrojem SimilarWeb, období 1/2018–3/2018) 
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Facebook 

Facebooková stránka Bonami.cz byla založena v roce 2011 a jedná se o hlavní 

komunikační sociální síť značky, jak je možné vidět na obrázku č. 13 výše. K dnešnímu 

dni, tj. 5. 5. 2018, má stránka 239 328 fanoušků, kteří jí udělili hodnocení „to se mi líbí“ 

a 228 407 sledujících. 

 

Pokud jde o obsahovou stránku komunikace na profilu, značka sdílí příspěvky, které 

propojují textový a multimediální obsah. Používá formu vtipných příspěvků (zábavné 

fotografie, videa či gify se zvířátky, dětmi apod.), propagačních příspěvků (promo akce, 

doprava zdarma, kredity apod.), edukační a produktové informace. Zveřejňovaný obsah 

tak zahrnuje celou škálu témat a vizuálního zpracování. Z hlediska frekvence značka 

publikuje v průměru 2–4 příspěvky denně, z dnů nejvíce preferuje úterý. V příspěvcích 

typově dominují fotografie a video obsah textově doplněný o odkaz na vlastní e-shop, 

samostatně se odkazy a odkazující příspěvky, tzv. linkposts, objevují minimálně. Značka 

využívá formu placené podpory svých příspěvků, bližší informace však nejsou veřejně 

dostupné.  

 

Dle analýzy obsahu bych sdělila, že facebookový profil značky poskytuje primárně 

informace o značce a její produktové nabídce a veškerý obsah se tak snaží fanoušky či 

návštěvníky stránky směřovat přímo do internetového obchodu a konkrétní nabídky.  

 

Za hlavní cíle stránky tak můžeme označit následující: 

• budování povědomí o značce, 

• prodej produktů, 

• komunikace s fanoušky a zákazníky (formou messengeru, příspěvků na stránce 

a komentářů pod příspěvky). 

 

Z hlediska srovnání se značkou Wayfair můžeme vidět velmi podobný typ obsahu. 

(Porovnání obsahu je přiloženo v příloze č. 2 této práce.) Převládají fotografie interiérů 

a produktů. Pokud se podíváme na níže přiložený obrázek č. 14 vidíme, že více příspěvků 

v uplynulých 12 měsících publikovala značka Bonami.cz, celkem 1121. Nicméně tato 

skutečnost neovlivnila jejich dosah a nárůst fanoušků. Wayfair tak i s nižším počtem 

vykazuje mnohem lepší skóring svého profilu. Osobně si myslím, že důvodem může být 

penalizace stránky Bonami.cz ze strany Facebooku, tzv. Engagement bait, z důvodu 
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vysoké frekvence příspěvků, publikace příspěvků záměrně vyvolávajících reakce 

uživatelů (hlasování, opakované sdílení memů a cizího obsahu apod.), opakované sdílení 

stejných příspěvků a fotografií a falešné využívání živého vysílání pro umělé zvyšování 

dosahu stránky. Z krátkodobého pohledu se jedná o atraktivní praktiku pro vylepšení 

výsledků jednotlivých postů, v dlouhodobém hledisku se však snižuje relevance stránky 

a Facebook tyto stránky penalizuje a snižuje míru jejich přirozeného dosahu v audienci 

sociální sítě. Výsledkem je nízká přirozená doručitelnost a zvýšení nákladů za placenou 

reklamní podporu. 

 

Obr. č. 16: Srovnání Facebookové stránky Bonami.cz a Wayfair  
(Zpracováno nástrojem Zoompshere, období 4/2017–4/2018) 
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Instagram 

Instagramová stránka Bonami.cz k dnešnímu dni, tj. 5. 5. 2018, publikovala 927 

příspěvků, které sleduje 15,9 tisíc fanoušků, tzv. sledujících. Frekvence zveřejňování 

příspěvků je nestálá, v průměru se pohybuje mezi 3–4 příspěvky týdně. Příspěvky 

v průměru získávají 80–160 označení „to se mi líbí“ a 5–10 komentářů pod příspěvky. 

Bonami.cz publikuje prakticky výhradně statické fotografie ve čtvercovém rozměru. 

Minimálně se v jejich obsahu objevují fotoalba či video obsah. Instastories publikuje 

výjimečně, v průměru 2–5  příspěvků  měsíčně. Co se týká obsahové stránky 

instagramového profilu, značka zveřejňuje zejména fotografie od svých dodavatelů 

s prezentací produktů v interiéru, okrajově se objevují vlastní fotografie značky 

Bonami.cz či fotografie z událostí. Vizuální stránka profilu připomíná lifestylové 

portfolio krásných interiérů a domů, ve kterém fotografie k sobě vzájemně ladí a mají 

stejnou tonalitu. Tím se značka snaží o tvorbu vzájemně provázaného obsahu, který 

udržuje pozornost cílové skupiny a posiluje její vnímání jako odborníka na design, který 

může ostatní inspirovat k hezkému bydlení. 

 

Detailní data k uživatelským interakcím nejsou veřejně k dispozici, ale z těchto informací 

můžeme předpokládat, že příspěvky mají poměrně nízký dosah v rámci své fanouškovské 

základny. Při bližší analýze jsem zjistila, že značka Bonami.cz pracuje minimálně 

s použitím značek obsahu, tzv. hashtagů, prostřednictvím kterých je možné obsah 

v aplikaci vyhledávat a třídit.  

 

Pro srovnání jsem analyzovala i profil značky Wayfair, která v průměru publikuje 15–25 

příspěvků týdně. Celkem již publikovala 2 218 příspěvků, které sleduje více jak 676 tisíc 

uživatelů. Značka v rámci svého obsahu střídá druhy příspěvků a jejich tonalitu. Na 

profilu můžeme vidět mnoho videí, typografických grafik, fotografie produktů i interiérů. 

V rámci komunikace na profilu značka hojně využívá Instastories a pracuje s hashtagy 

a označováním uživatelů. Předpokládám, že příspěvky mají velký dosah, neboť 

v průměru mají 1 500–7 000 označení „to se mi líbí“ a 40–95 komentářů pod příspěvky.  

 

Pinterest 

Pinterestový profil značky Bonami.cz sleduje více jak 1 000 uživatelů, kteří se přihlásili 

k možnosti stránku „sledovat“. Aktuální statistika ukazuje, že každý měsíc si nástěnky 

Bonami.cz zobrazí více jak 205 000 uživatelů. Bonami.cz na svém profilu doposud 
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vytvořilo 12 nástěnek, které v průměru obsahují 15–50 fotografií. Fotografie jsou 

výhradně statické, obsahují pouze produktové fotografie od výrobců a jejich třídění 

odpovídá místnostem v bytě (ložnice, kuchyně apod.) a typu sortimentu (osvětlení, 

dekorace apod.). Poslední aktivitu v tvorbě nástěnek a plnění obsahu značka vykázala 

v roce 2015. Od té doby je profil pasivní a obsah není udržován ani rozšiřován.  

 

Zde se jedná o největší rozdíl v přístupu Bonami.cz a Wayfair. Dle statistik 

SimilarWeb.com totiž Pinterest tvoří důležitý zdroj návštěvnosti ze sociálních sítí. O to 

zajímavější je to skutečnost, když se jedná o bezplatný kanál s nemožností marketingové 

podpory.  

 

Obr. č. 17: Srovnání zdrojů návštěvnosti ze sociálních sítí Bonami.cz a Wayfair  

        (Zpracováno nástrojem SimilarWeb, období 1/2018–3/2018) 

 

 
 

 

Wayfair na svém profilu vytvořilo 83 nástěnek s různým zaměřením (tipy, triky, styly, 

sortiment apod.). Každá nástěnka obsahuje v průměru  100 až 500 „připíchnutých“ 

příspěvků. Značka je ve správě Pinterestu velmi aktivní. Měsíčně si její profil na této 

sociální síti zobrazí mnoho uživatelů a získá tak více než 10 milionů zobrazení. Aktivně 

značku na sociální síti sleduje 260 tisíc uživatelů.  
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Twitter 

Bonami.cz ani její představitelé z řad managementu či zaměstnanců nejsou příliš aktivní 

na sociální síti Twitter. Značka má založený vlastní profil od listopadu 2012, za tu dobu 

publikovala 1 102 příspěvků a sleduje ji 867 uživatelů. Za poslední rok značka sdílela dva 

cizí příspěvky, tzv. Retweet. Frekvence její komunikace je tak spíše sporadická 

a nemůžeme o tomto profilu tedy hovořit jako o aktivním komunikačním nástroji značky.  

 

Oproti tomu značka Wayfair je na Twitteru velmi aktivní. Důležitou roli v tom může 

představovat fakt většího využívání sítě na území, kde působí. Profil na této sociální síti 

si založila v září 2008 a od té doby publikovala více než 20,9 tisíc příspěvků, které sleduje 

61,3 tisíc uživatelů. Stále je v komunikaci velmi aktivní, denně tak publikuje alespoň 

jeden příspěvek s produktovými novinkami či informacemi, které slouží na podporu 

vnímání značky. 

 

Blogy 

Značka Bonami.cz přidala první příspěvek do svého internetového magazínu v roce 2013. 

Blog obsahuje různé články a rozhovory, které prezentují produktový sortiment a značku 

Bonami.cz samotnou v jiném světle. Nejvíce příspěvků značka publikovala v letech 

2013–2016. Mezi lety 2017–2018 se počty příspěvků výrazně snížily a nyní značka 

zveřejňuje průměrně dva články ročně. Dříve na blog externě přispívala známější jména 

z řad českých blogerů, novinářů či influencerů.  Musím říci, že tento formát mi byl velmi 

sympatický a považovala jsem ho za odlišující prvek, který výborně sloužil k rozlišení 

značky od konkurence. 

 

Značka Wayfair je hodně aktivní, své příspěvky na blogu publikuje denně a blog 

koncipuje jako denní rady o bydlení a životě. Příspěvky obsahují celou škálu různorodých 

témat od organizace bydlení, přes edukaci o jednotlivých stylech, návody a recepty, 

zábavu a lifestylové články a rozhovory. Blog je vizuálně velmi kompaktní, kvalitně 

zpracovaný a z hlediska vizuální stránky velmi pěkný. Zároveň je blog propojený 

s dalšími sociálními sítěmi a umožňuje vlastní vytváření sbírek článků, které 

uživatele zajímají.  
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5.1.7. Zhodnocení komunikačních aktivit a doporučení pro další 

vývoj 
 

Na položené výzkumné otázky je možné odpovědět následujícím způsobem: 

 

Výzkumná otázka č. 1  

„Jaké komunikační nástroje z oblasti sociálních médií Bonami.cz nejvíce využívá?“  

 

Značka Bonami.cz současné době využívá primárně sociální sítě a vlastní blog ke 

komunikaci se svými zákazníky. Ze sociálních sítí dominuje Facebook, na kterém je 

značka denně aktivní a umožňuje jí obousměrnou komunikaci se zákazníky. Hlavním 

cílem této komunikace je budování povědomí o značce, komunikace se zákazníky 

a prodej produktů. Díky využívání sociálních sítí na sebe značka neustále upozorňuje 

a svým stávajícím a potenciálním zákazníkům poskytuje nepřeberné množství 

inspirativního obsahu o hezkém bydlení.  Používáním těchto komunikačních nástrojů 

vytváří značka Bonami.cz efektivní komunikační strategii, která přispívá k celkovému 

vnímání značky. Udržování pozitivních vztahů se zákazníky v online prostředí tak vede 

k celkovému rozvoji a budování identity značky.   

 

 

Výzkumná otázka č. 2  

„Jaké je srovnání těchto komunikačních nástrojů se značkou Wayfair?“ 

 

 Značky Bonami.cz a Wayfair pracují se sociálními sítěmi obdobným způsobem. 

Ve všech zkoumaných kanálech jsem největší rozdíl zaznamenala v kvalitě, objemu 

a autenticitě příspěvků. Bonami.cz používá zejména fotografie svých dodavatelů, které 

ukazují produkty v různých interiérech. Někdy tak fotografie neodpovídají lokálnímu 

prostředí, nemají dobrou kvalitu a nepůsobí uvěřitelně. Značka minimálně vytváří vlastní 

obsah, se kterým by si ji zákazníci mohli identifikovat a vzbudil by větší míru 

důvěryhodnosti. Wayfair oproti tomuto nabízí lehce rozpoznatelný, srozumitelný typ 

obsahu, ze kterého je jasně patrný rukopis a podporuje pozitivní asociace se značkou. 

Z výzkumu vyplynulo, že si značka Wayfair na obsahu, který tvoří, zakládá a vykazuje 

tak vysokou míru kvality. Předpokládám, že primárním rozdílem budou možnosti 
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marketingových týmů a finanční investice, které do komunikačních nástrojů mohou 

investovat. 

 

 

Výzkumná otázka č. 3 

„Liší se přístup značek a jejich působení na sociálních sítích z hlediska územního 

působení, tj. ČR a USA?“ 

 

Přístup značek k tvorbě obsahu na sociálních sítích se z hlediska územního působení 

neliší. Obě značky shodně komunikují produkty v domácím prostředí s využitím prvků, 

které jsou takovému prostředí vlastní. Liší se tedy pouze zobrazování domácích reálií 

(jiný styl bydlení) a obyvatel, kdy v příspěvcích americké značky můžeme vidět zástupce 

různých etnik. Značka Wayfair využívá sociální sítě aktivněji a také jich více obsluhuje, 

jak bylo uvedeno výše. Zejména se jedná o média, na kterých Bonami.cz není téměř 

aktivní, a to blog, Twitter a Pinterest.  

 

Přesto, že značka Bonami.cz v analýze komunikačních nástrojů ve srovnání s Wayfair 

obstála, stále se potýká s určitými nedostatky, které by bylo dobré vylepšit, neboť 

vnímání značky a její rozvoj ji mohou do určité míry limitovat. Důležité je zejména 

pravidelné přispívání a péče o všechny sociální média, která značka využívá. Obsah by 

měl být konzistentní, kreativní a zejména kvalitní. Značka Bonami.cz prodává dražší 

a prémiový sortiment a jeho prezentace v prostředí sociálních sítí by tomu měla 

odpovídat, aby byl pro zákazníky důvěryhodný. Zároveň bych doporučila propojení 

a větší zapojení významných osobností z řad architektů, celebrit či redaktorů, kteří mohou 

být ambasadory značky a přirozeně tak podpořit vnímání značky a její rozšíření 

k masovému okruhu lidí. Věřím, že pokud by výše uvedené značka Bonami.cz skutečně 

reflektovala, dojde k rozšíření povědomí a navázání bližších vztahů se zákazníky, 

zlepšení propagace produktů a v konečném důsledku naplnění svých marketingových 

a obchodních cílů.  
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5.2. Dotazníkové́ šetření 
V druhé́ části této kapitoly jsem se zaměřila na příjemce sdělení ́, tj. zákazníky 

internetového obchodu Bonami.cz. Cílem výzkumu bylo hodnocení znalostí a vnímání 

značky a její konkurence, což jsem se rozhodla zkoumat kvantitativní analýzou. Na 

začátku svého výzkumu jsem v přípravné části stanovila hypotézy, vybrala metodu sběru 

dat a stanovila výběr vzorku populace. Ještě před zahájením samotného výzkumu jsem 

provedla krátký předvýzkum na náhodně zvoleném vzorku pěti svých kolegů, kteří 

v obchodě pravidelně nakupují. Na základě tohoto předvýzkumu a detailní studie značky 

Bonami.cz, kterou jsem provedla v první části výzkumné práce, jsem stanovila výzkumné 

hypotézy. Při stanovení hypotéz jsem vycházela z rešerše českého trhu a konkurenčního 

rámce, který jsem si pro účely šetření stanovila. 

 

 

5.2.1. Hypotézy 
Před zahájením sběru dat jsem stanovila tyto výzkumné hypotézy: 
 

• Značku Bonami.cz v rámci spontánní znalosti online prodeje v segmentu 

bytových doplňků a nábytku si vybaví alespoň 30 % respondentů. 

• Většina respondentů bude znát značku Bonami.cz v rámci podpořené znalosti. 

• Značka Bonami.cz dosáhne ze všech uvedených možností nejvyšší spontánní 

znalosti v segmentu bytových doplňků a nábytku. 

• Mezi zákazníky, kteří v obchodě pravidelně nakupují, budou převládat ženy ve 

věkové skupině 20–50 let.  

• Mezi zákazníky, kteří v obchodě pravidelně nakupují, budou převládat rodiny 

s malými dětmi do 10 let. 

• Mezi zákazníky, kteří v obchodě pravidelně nakupují, budou převládat lidé, kteří 

žijí v domě. 

• Nejvyšší povědomí o značce bude u žen ve věku 20–50 let s příjmem domácnosti 

nad 70 000 Kč. 

• Většina zákazníků bude značku znát z oblasti sociálních sítí. 

• Nejsilnějšími sítěmi, na kterých zákazníci přišli se značkou do styku, budou 

Youtube a Facebook. 

• Z hlediska komunikace na sociálních sítích bude Bonami.cz u svých uživatelů 

nejsilněji vzbuzovat pocity inspirace, jak hezky bydlet. 
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5.2.2. Metodologie 
Jako výzkumnou metodu jsem zvolila dotazníkové́ šetření. Sestavila jsem dotazník 

obsahující 13 jednoduchých otázek. Tento dotazník jsem spolu s motivačním dopisem 

publikovala na sociálních sítích a oslovila tak náhodnou skupinu respondentů, kteří se 

v online prostředí přirozeně vyskytují. Tuto metodu sběru dat jsem zvolila záměrně, aby 

měl každý́ dotazovaný́ stejnou možnost zařazení ́ do výzkumného vzorku. Takto jsem 

v hlavní vlně̌ sběru dat získala náhodný́ vzorek 26 respondentů.  

 

Před zahájením hlavního sběru dat jsem provedla pilotní šetření, které se uskutečnilo od 

12. 2. 2018 do 13. 2. 2018. V tomto období jsem oslovila své kolegy a poprosila je 

o vyplnění online dotazníku. Díky pilotnímu šetření jsem opravila chyby v dotazníku 

a mohla zahájit hlavní vlnu sběru dat. Ta probíhala od 20. 2. 2018 do 1. 3. 2018. V této 

druhé vlně sběru dat jsem získala 26 plnohodnotných odpovědí, které jsem již mohla 

zařadit do výzkumu. Zajímavým zjištěním je skutečnost, že 85 % ze všech dotázaných na 

stránky dotazníku přišlo ze sociální sítě Facebook.  
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5.2.3. Výzkumný vzorek 
Výzkumného šetření se zúčastnilo celkem 19 žen a 7 mužů. Nejvíce byla zastoupena 

věková kategorie 20–30 let. Do průzkumu se nezapojili žádní respondenti ve věkové 

kategorii 19 a méně let a 41 a více let. Toto nízké zastoupení může být způsobeno nižším 

počtem českých uživatelů v dané věkové skupině na sociálních sítích či jejich nezájmem 

o předmět výzkumu. Podle údajů Českého statistického úřadu nákupy v prostředí 

internetu stále nepatří ke způsobu nakupování, které by populace masově 

upřednostňovala.  

 

„V evropském srovnání jsou Češi v nakupování na internetu stále pod evropským 

průměrem a to i přesto, že uživatelů internetu je v ČR stejný podíl, jako je průměr 

v EU.“181 

  Graf. č. 1:  Věkové zastoupení respondentů  
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

Ve výzkumném vzorku převládali lidé žijící v páru s čistým příjmem domácnosti vyšším 

než 50 000 Kč. Většina respondentů žila v bytě situovaném ve větším městě, které čítá 

více než 100 000 obyvatel. 

 

                                                
181 ČSÚ: Využívání informačních a komunikačních technologií v domácnostech a mezi jednotlivci. 2017. 
Dostupné také z: https://www.czso.cz/documents/10180/46014700/06200417.pdf/a0bd4497-d2b6-450b-
95f02f70c50786d5?version=1.1https://www.czso.cz/documents/10180/46014700/06200417.pdf/a0bd4497
-d2b6-450b-95f0-2f70c50786d5?version=1.1 
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5.2.4. Výsledky sběru dat 
První část otázek byla zaměřena na znalost značky. Nejčastěji spontánně zmiňovaným 

obchodem na prvním místě, co se týká sortimentu nábytku i bytových doplňků, byla 

Ikea.cz. Následují další velké obchodní řetězce – Asko, Tchibo, Sconto, Jysk, Möbelix 

nebo Kika. Bonami.czse mezi prvními třemi zmíněnými neobjevilo ani v jednom případě. 

 

U podpořené znalosti, kde uživatelé měli možnost vybrat z nabízených možností a čtyř 

vybraných internetových projektů, se Bonami.cz z hlediska podpořené znalosti umístilo 

na prvním místě. Jako druhou možnost respondenti označili obchod Bella Rose, 

následovaly e-commerce projekty Vivre.cz a Westving.cz. Všichni respondenti 

deklarovali, že znají Bonami, 30 % navštívilo stránky Bonami.cz a 16 % na nich někdy 

nakoupilo. Obecně mohu prohlásit, že nejvíce v internetových obchodech s nábytkem 

a bytovými doplňky nakupují ženy ve věku 20–30 let (81 % respondentů). Respondenti, 

kteří uvedli, že v obchodě nakupují, v 80 % vyplnili, že nakupují pravidelně, 12 % 

vyplnilo, že nakupuje náhodně dle potřeby a 8 % uvedlo, že nakoupili pouze jednou.  

 

Uživatelé, kteří Bonami.czznali, uvedli jako zdroj své znalosti sociální sítě. Tuto možnost 

zvolilo 21 respondentů, tj. 81 % všech uživatelů. Dále 2 uživatelé uvedli jako zdroj 

návštěv běžný tisk a lifestylové magazíny o bydlení. Ostatní možnosti dostaly vždy po 

jedné odpovědi od respondentů. 

 

 

Graf. č. 2:  Bonami.cz a zdroje znalosti značky  
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Jako sociální sítě, které sloužily jako zdroj informací, vybrali tázaní zejména Youtube 

(81 % respondentů) a Facebook (73 % respondentů). Okrajově byly zvoleny další 

možnosti jako blog (15 % respondentů) a Instagram (15 % respondentů). Sociální síť 

Pinterest jako zdroj inspirace neoznačil ani jeden uživatel.  

 

Bonami.cz má zřejmě silnější jádro uživatelů, kteří nakupují na stránkách jednou za měsíc 

nebo i častěji. Většina nakupujících na jeho stránkách nakoupí zboží alespoň jednou za 

rok.  Z hlediska sociálních sítí si respondenti Bonami.cz nejvíce pojili s výrokem, že má 

hezké bytové doplňky a nábytek (35 % respondentů) . Na druhém místě se objevil výrok, 

že obchod nabízí originální kousky, které jinde tázaní nenajdou. Teprve na třetím místě 

se objevilo tvrzení, že Bonami.cz inspiruje, jak hezky bydlet. 

 

Většina respondentů, tj. 80 %, vyplnila, že žijí v páru. S rodinou s dětmi žije 12 % 

tázaných a 8 % uvedlo, že žijí sami. Čistý příjem těchto domácností v 65 % byl do 70 000 

Kč, 15 % uvedlo čistý příjem své domácnosti do 70 000 Kč, 12 % hospodaří s více než 

90 000 Kč měsíčně a 8 % vyplnilo čistý příjem do 50 000 Kč. 

 

Z hlediska lokality žije 92 % všech dotazovaných ve větším městě s více než 100 000 

obyvateli. Pouze 8 % žije ve městech malých do 10 000 obyvatel.  

 

 

Graf. č. 3:  Bydliště respondentů 
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5.2.5. Závěr šetření 
Výzkumného šetření se zúčastnilo celkem 26 respondentů, 19 žen a 7 mužů. Z celkového 

počtu 26 tázaných bylo 21 respondentů ve věku 20–30 let a 5 respondentů ve věku 31- 40 

let. V rámci spontánní znalosti dosáhla značka nulového povědomí, neboť ji ani jeden 

respondent neoznačil mezi prvními třemi internetovými obchody, které zná v segmentu 

bytových doplňků a nábytku. Hypotéza, že značku Bonami.cz v rámci spontánní znalosti 

online prodeje v segmentu bytových doplňků a nábytku si vybaví alespoň 30 % 

respondentů tak byla vyvrácena.  

 

Graf. č. 4:  Zastoupení respondentů dle pohlaví  
 

 
Oproti tomu všichni tázaní v rámci otázky na podpořenou znalost značky značku 

Bonami.cz vybrali na prvním místě a shodli se, že obchod znají. Hypotézy, že většina 

respondentů bude znát značku Bonami.czv rámci podpořené znalosti a značka Bonami.cz 

dosáhne ze všech uvedených možností nejvyšší spontánní znalosti v segmentu bytových 

doplňků a nábytku byly potvrzeny. 

 

Mezi zákazníky, kteří v Bonami.cz pravidelně nakupují, převládaly ženy ve věkové 

skupině 20–50 let, tuto odpověď označilo celkem 58 % ze všech tázaných a celkem 80 % 

všech žen ve věkové kategorii 20–40 let. Hypotéza, že mezi zákazníky, kteří v obchodě 

pravidelně nakupují, budou převládat ženy ve věkové skupině 20–50 let tak byla 

potvrzena. Zároveň byla potvrzena hypotéza, že nejvyšší povědomí o značce bude u žen 

ve věku 20–50 let s příjmem domácnosti nad 70 000 Kč, neboť tuto skutečnost potvrdilo 

20 tázaných, tj. 77 % respondentů.  
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Většina respondentů, tj. 21 tázaných, žila ve své domácnosti v páru. Pouze tři respondenti 

odpověděli, že žijí v rodině s malými dětmi. Z těchto navíc pouze dva byli pravidelnými 

zákazníky Bonami, tj. pouze 8 % ze všech tázaných. Hypotéza, že mezi zákazníky, kteří 

v obchodě pravidelně nakupují, budou převládat rodiny s malými dětmi do 10 let tak byla 

vyvrácena. 

 

Graf. č. 5:  Zastoupení respondentů dle domácnosti  

 
 

Dále hypotéza, že mezi zákazníky, kteří v obchodě pravidelně nakupují budou převládat 

lidé, kteří žijí v domě, byla také vyvrácena. Neboť v rámci dotazování 25 respondentů 

zodpovědělo, že žijí v bytě a pouze jeden z tázaných žil v domě. 

 

Hypotéza, že většina zákazníků bude značku znát z oblasti sociálních sítí byla potvrzena. 

Sociální sítě jako zdroj své znalosti vybralo 21 respondentů a z těchto jako hlavní sociální 

síť označilo Youtube 81 % respondentů a 73 % Facebook. Znamená to, že hypotéza, že 

nejsilnější zdroje návštěvnosti ze sociálních sítí budou Youtube a Facebook byla 

potvrzena. Poslední otázka směrem k sociálním sítím zněla, jaký je primární dojem, který 

sociální sítě značky Bonami.cz v uživatelích vzbuzuje a jaké výroky si v souvislosti 

s nimi tak vybaví. Tázaní si značku nejvíce pojili s výrokem, že má hezké bytové doplňky 

a nábytek (35 % respondentů). Až na třetím místě vybrali tvrzení, že Bonami.cz inspiruje, 

jak hezky bydlet. Tato hypotéza tak byla vyvrácena.  
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Závěr 

Cílem diplomové práce bylo popsat budování korporátní identity v prostředí nových 

a sociálních médií a definovat podstatu značek a jejich roli v marketingových 

komunikacích. V rámci praktické části poté popsat budování identity značky Bonami.cz 

od jejího založení do do dnešních dní v prostředí sociálních médií a srovnat její 

komunikaci s americkou značkou Wayfair. Diplomová práce tak byla členěna na 

teoretickou část, jejíž cílem bylo vymezení základních termínů a problematiky, které se 

k oblasti budování značky a sociálním médiím vztahují, a praktickou část, která se 

věnovala konkrétní případové studii na praktických rozdílech budování korporátní 

identity prostřednictvím sociálních u obdobných flash sales e-commerce projektů 

v segmentu bytových doplňků a nábytku na českém a americkém trhu v období 

2013- 2017. Porovnávala jsem komunikaci českého projektu Bonami, současně 

působícího na CEE trhu, s největším amerických projektem Wayfair, aktuálně působícího 

i na německém a kanadském trhu.  Výzkum byl založen na analýze veřejně dostupných 

zdrojů a kanálů, které značky ke své propagaci využívají. Dále byla praktická část 

doplněna o dotazníkové šetření zaměřené na znalost značky.  

 

Praktická část podpořila tvrzení, že v době  globalizace dochází k homogenizaci 

marketingových sdělení. Neboť výsledkem šetření bylo, že oba projekty využívají stejné 

hlavní kanály pro svoji komunikaci v online prostředí. Z hlediska obsahu, jeho tonality 

i vizuální podoby a využívání reklamních kanálů a formátu se jedná o velmi podobnou 

komunikační linii. Obě značky s oblibou využívají sociální sítě, mezi kterými dominují 

Facebook a Youtube, a blogy, kde přináší svým zákazníkům doplňkové informace, které 

podporují sounáležitost se značkou. Z hlediska obsahu bylo časté využití statických 

fotografií bytových interiérů, produktů či typografických grafik.  

 

Největší rozdíly tak byly patrné v pokročilosti využívání daných kanálů a investicích 

s nimi spojenými. Wayfair využívá všechny své kanály velmi pokročilým způsobem a za 

použití nejnovějších funkcí, které dané sociální sítě nabízí. Věřím, že toto je oblast, která 

by pro Bonami.cz mohla být inspirativní a v dalších letech ji následovat k dosažení svých 

obchodních a marketingových cílů a dalšímu růstu. Jak jsem zjistila v dotazníkovém 

šetření, spontánní znalost Bonami.cz jako internetové společnosti v oblasti nábytku 

a bytových doplňků by mohla být vyšší. V případě podpořené znalosti a nápovědy značka 
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dosáhla znalosti stoprocentní, takže si myslím, že z hlediska přístupu k budování brandu 

v oblasti sociálních médií za dobu své existence odvedla dobrou práci. Nyní je důležité 

komunikaci na dané úrovni udržet a stále rozvíjet.  
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Summary 

The dissertation aims to describe the building of corporate identity in the new social 

media and to define brand images and their role in marketing communications. A practical 

part describes the building of brand identity of Bonami.cz since its creation to the present 

day in the social media and compares its communication with that of the U.S. brand 

Wayfair. The dissertation is structured into a theoretical part aiming to define the key 

terms and issues that underlie brand building and the social media, and a practical part 

consisting of a case study on specific differences in the building of corporate identity by 

means of parallel flash sales e-commerce projects in the segment of household accessories 

and furniture on the Czech and U.S. market in the period 2013-2017. I compared the 

communication of a Czech project, Bonami, operating in the CEE market, with that of 

the biggest U.S. project, Wayfair, currently present in the German and Canadian markets.  

The research was based on an analysis of open-source documents and channels used by 

the brands in their marketing communication. The practical part was supplemented with 

a brand-recall questionnaire survey.  

 

The practical part substantiated the claim that at a time of globalisation, marketing 

communications become homogenised. The research showed that both projects use 

identical main channels for their on-line communication. In terms of the content, its 

tonality and visual form, and the use of promotional channels and formats, the lines of 

communication are very similar. Both brands have a predilection for using social 

networks dominated by Facebook and YouTube, and blogs, where they deliver to their 

customers supplementary information engendering brand loyalty. In terms of the content, 

still photos of interior designs, products, and typefaces were frequently used.  

 

The most notable differences were observed in the degree of sophistication in the use of 

the channels and the related investments. Wayfair uses all its channels in a very 

professional manner with leading-edge technologies offered by the social media. I believe 

this is an area from which Bonami.cz could draw inspiration and could follow in the future 

to achieve its performance and marketing targets, plus further growth. As I established 

through a questionnaire survey, spontaneous recall of Bonami.cz as an e-shop trading in 

furniture and household accessories could be better. As for aided and prompted 

awareness, the brand attained one hundred per cent, so I think from the perspective of the 
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approach to brand image building in the social media it has done a good job during its 

existence. Now it is important to maintain the communication to the current standard and 

to continue to develop it.  
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Příloha č. 1: Dotazníkové šetření – dotazník 

 
 

1. Jaké znáte internetové obchody, které umožňují nákup bytových doplňků 

a nábytku online? Nezáleží na tom, zda na nich nakupujete či nikoliv.  

(Prosím vypište.) 

a. První zmíněná 

b. Druhá zmíněná 

c. Třetí zmíněná 

 

2. Podívejte se na následující seznam internetových obchodů, které umožňují nákup 

bytových doplňků a nábytku online? Které z nich znáte, nebo jste o nich slyšel/a? 

(Prosím označte dle znalosti na škále 1 – 4.) 

 

 Bellarose.cz Bonami.cz Vivre.cz Westwing.cz 

Jaké znáte, nebo jste o nich 

alespoň slyšel/a? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jaké jste již navštívil/a?     

V jakých jste již někdy 

v životě nakoupil/a? 

 

 

 

 

 

 

 

 

V jakých jste nakoupil/a 

v posledních 12 měsících? 

 

 

 

 

 

 

 

 

U jakých jste navštívil/a 

stránky daného e-shopu? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Znáte internetový obchod Bonami.cz?  

a. Ano 

b. Ne 

 

4. Pokud ano, kde jste se o Bonami.cz dozvěděl? (Můžete vybrat více možností.) 

a. Sociální sítě 

b. Internetová reklama 

c. Běžný tisk 

d. Lifestylové magazíny o bydlení 



Budování korporátní identity v prostředí sociálních a nových médií 
 

 113 

e. Televize 

f. Internet 

g. Doporučení známých  

h. Architekt / Bytový designér 

i. Nevím 

 

5. Pokud na sociálních sítích, které to byly? (Můžete vybrat více možností.) 

a. Youtube 

b. Facebook 

c. Instagram 

d. Pinterest 

e. Blog 

 

6. Nyní bych ráda znala Váš názor na komunikaci Bonami.cz na těchto sociálních 

sítích. Nezáleží na tom, zda v obchodě nakupujete či nikoli. Primární je dojem, 

který ve vás obsah vzbuzuje.  

 

 Naprosto 

souhlasím 

Souhlasím Nesouhlasím Naprosto 

nesouhlasím 

Inspiruje, jak hezky 

bydlet 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mají hezký nábytek 

a bytové doplňky 

    

Najdu zde originální 

kousky, které jinde 

nemají 

    

Je to moje srdeční 

záležitost 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rozumí designu 

a udávají trendy 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mají skvělý 

zákaznický servis 
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7. Jak často v obchodě nakupujete?  

a. Pravidelně, alespoň 1 x za 3 měsíce 

b. Náhodně, nakupuji dle potřeby, alespoň 2 x ročně 

c. Občas, nakupuji maximálně 1 x ročně 

d. Výjimečně, Nakoupil/a jsem jen 1 x  

e. Nikdy, v obchodě jsem ještě nenakoupil/a 

 

8. Do jaké věkové kategorie byste se zařadili?  

a. 19 a méně let 

b. 20 – 30 let 

c. 31 – 40 let  

d. 41 – 50 let 

e. 51 a více let 

 

9. Pohlaví 

a. Žena 

b. Muž 

 

10. V domácnosti žijete: 

a. Sám/a 

b. V páru 

c. S rodinou, dětmi do 10 let 

d. S rodinou, dětmi nad 10 let 

 

11.  Jaký je váš čistý příjem domácnosti? 

a. Do 30 tisíc Kč 

b. Do 50 tisíc Kč 

c. Do 70 tisíc Kč 

d. Do 90 tisíc Kč 

e. Nad 90 tisíc Kč 

 

12. Žijete: 

a. V bytě 
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b. V domě 

c. Jiné 

 

13. Vaše bydliště čítá: 

a. Do 10 000 obyvatel 

b. Do 50 000 obyvatel 

c. Do 100 000 obyvatel 

d. Nad 100 000 obyvatel 
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Příloha č. 2: Srovnání obsahu na sociálních sítích 1/2017 – 4/2018 

 
Facebook 
 

Obrázky produktové komunikace Bonami.cz a Wayfair 
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Obrázky akční komunikace Bonami.cz a Wayfair 
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Instagram 
 
Náhledy výpisu příspěvků značek Bonami.cz a Wayfair 
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Pinterest 
 
Náhledy výpisu příspěvků značek Bonami.cz a Wayfair 

 
 
 


