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Anotace 

 

V předložené práci je objasněn pojem sociálních sítí a médií, analyzovány 

nejznámější sociální sítě a vysvětlen princip jejich fungování z pohledu firem. Následuje 

seznámení s nástroji, které jsou využívané pro monitoring sociálních sítí a chování na nich. 

Tyto nástroje jsou rozděleny do čtyř kategorií – světové, české, nástroje Facebooku a 

nástroje Google. Dále práce pokračuje shrnutím výhod a nevýhod marketingu na sociálních 

sítí, včetně právních aspektů. Analytická část práce se zabývá nastavením metodiky 

marketingu na sociální síti Facebook. Tato metodika udává kroky, které je třeba podstoupit 

k založení firemní stránky, získání fanoušků, analýze získaných dat, nastavení komunikace 

a správnému využívání zpětné vazby, a nastavení reklamy. 

 

Klíčová slova: Facebook, sociální síť, analýza, monitoring, Twitter, marketing, reklama, 

uživatel, firma 

 

 

 

Summary 

The presented thesis aims to clarify the terms “social network” and “social 

media”, analyses the most popular social networks and explains their functioning from the 

enterprises’ point of view. Subsequently, there are several tools for monitoring social 

networks and behaviour of their visitors which are introduced throughout the text. These 

tools are categorized into four groups – international tools, Czech tools, Facebook tools 

and Google tools. Additionally, the advantages and disadvantages of social networks’ 

marketing are summarized in the paper as well, taking into consideration its legal impact. 

Analytical part of the thesis is focused on implementing marketing methodology in social 

network Facebook. The methodology describes actions to be taken in order to establish 

company’s page, to attract fans, to analyse extracted data, to appropriately set up 

communication and advertisements and to take advantage of the received feedback. 

           

Keywords: Facebook, Social Network, analysis, monitoring, Twitter, marketing, 

advertising, user, enterprise 



 

 

 
OBSAH 
 

1 ÚVOD ............................................................................................................................ 1 

2 SYSTÉMOVÁ ANALÝZA VYBRANÝCH SÍTÍ A JEJICH VYUŽITÍ V OBLASTI 

MARKETINGU ............................................................................................................. 3 

2.1 Sociální média ......................................................................................................... 3 

2.2 Sociální sítě ............................................................................................................. 4 

2.3 Sociální sítě ve firmách ........................................................................................... 5 

2.4 Sociální sítě a jejich charakteristika ........................................................................ 7 

2.5 Facebook ................................................................................................................. 9 

2.5.1 Historie ............................................................................................................. 9 

2.5.2 Princip ............................................................................................................ 10 

2.5.3 Marketing na Facebooku ............................................................................... 10 

2.6 Twitter ................................................................................................................... 11 

2.6.1 Historie ........................................................................................................... 11 

2.6.2 Princip ............................................................................................................ 12 

2.6.3 Marketing na twitteru ..................................................................................... 13 

3 ANALÝZA NÁSTROJŮ PRO MONITORING SÍTÍ A ÚČASTNÍKŮ ..................... 14 

3.1 Přehled monitorovacích nástrojů využívaných ve světě ....................................... 14 

3.1.1 Hootsuite ........................................................................................................ 14 

3.1.2 SocialBro (Audiense) ..................................................................................... 16 

3.1.3 Social Mention ............................................................................................... 17 

3.1.4 Cyfe ................................................................................................................ 17 

3.2 Monitorovací nástroje od společnosti Google ....................................................... 18 

3.2.1 Google Analytics ........................................................................................... 18 

3.2.2 Goole Alerts ................................................................................................... 19 

3.2.3 Google trendy ................................................................................................ 20 

3.3 Facebook nástroje .................................................................................................. 20 

3.4 Přehled monitorovacích nástrojů využívaných v České republice ....................... 22 

3.4.1 Social Bakers ................................................................................................. 22 

3.4.2 Social Insider ................................................................................................. 23 

3.4.3 Newton Media ................................................................................................ 24 

3.4.4 Buzzboot ........................................................................................................ 25 

3.4.5 Zoomsphere ................................................................................................... 26 

3.4.6 eMerite ........................................................................................................... 27 



 

 

4 SILNÉ A SLABÉ STRÁNKY MARKETINGU NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH ........... 28 

4.1 Výhody .................................................................................................................. 28 

4.2 Nevýhody .............................................................................................................. 28 

4.3 Právní aspekty ....................................................................................................... 29 

5 NÁVRH METODIKY MARKETINGU NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH PRO FIRMY . 32 

5.1 Založení stránky .................................................................................................... 33 

5.2 Získání fanoušků ................................................................................................... 40 

5.3 Analýza výsledků .................................................................................................. 42 

5.4 Komunikace .......................................................................................................... 45 

5.5 Využití zpětné vazby ............................................................................................. 47 

5.6 Placená reklama .................................................................................................... 48 

5.7 Shrnutí metodiky ................................................................................................... 53 

6 ZÁVĚR ........................................................................................................................ 54 

  SEZNAM POUŽITÉ LITERATURY 

  SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK 

  SEZNAM OBRÁZKŮ 



Bc. Petra Marešová: Analýza a návrh metodiky využití sociálních sítí pro marketing 

2016    1 

 

1 ÚVOD 

Když se řekne pojem sociální síť, lidé si obvykle představí webovou stránku, na 

které nějakým způsobem komunikují a získávají přátele. Nejčastější asociací k sociální síti 

je Facebook. Tedy to, co si lidé jako první pod pojmem sociální síť představí, je Facebook. 

Není divu, protože Facebook se těší obrovské popularitě. A to nejen mezi jednotlivci, 

kterým supluje sdílení zážitků na živo, ale hlavně mezi firmami. Pokud firmy obětují svůj 

čas a mnohdy i finanční prostředky na  studium chování zákazníků na sociálních sítích, 

může jim to přinést nemalé výhody. Vždyť lidé o sobě na sociálních sítích prozradí tolik 

věcí, které by při komunikaci v běžném životě vůbec nesdíleli. Na sociálních sítích 

uživatelé uvádějí nejen informace osobního charakteru jako je věk, pohlaví, přátelé, 

vystudované školy, zaměstnání, vztahy, manželství, děti, politické názory, ale i informace, 

které mohou využít právě zainteresované firmy, např. uběhnuté kilometry a spálené kalorie 

– takto prodejce získá informace o běžeckých návycích a může snadno zacílit reklamu, ať 

už se jedná o běžecké boty nebo oblečení, sportovní doplňky, spalovače tuků či výživové 

suplementy.  

Další velice podstatnou informací, se kterou mohou firmy na sociálních sítích 

pracovat, jsou zmínky o nich. Pomocí vhodných nástrojů na monitoring sociálních sítí 

mohou sledovat, co o nich lidé na sociálních sítích sdělují a z toho vyvodit příslušné 

marketingové kroky.  

Ve své diplomové práci se zaměřím na seznámení se se sociálními sítěmi obecně, 

definuji jejich specifika, popularitu a rozšířenost. Dále provedu analýzu jednotlivých 

nástrojů, které jsou vhodné pro získávání dat ze sociálních sítí a popíšu, jaká data lze 

získávat a jak tato mohou být dále využita ku prospěchu firmy. Zároveň uvedu nástroje, 

které jsou vhodné k použití pro firmy, které podnikají výhradně na českém trhu a to 

zejména proto, že  český jazyk je specifický s ohledem na diakritiku, se kterou zahraniční 

nástroje neumí zpracovat. Zhodnotím výhody a nevýhody prezentace na sociálních sítích 

z hlediska možností, které přinášejí, rizik, která je nutné podstoupit a i z hlediska právních 

aspektů, které je v dnešní době nezbytné respektovat. V poslední kapitole vytvořím 

metodiku, jak se prezentovat jako firma na Facebooku. Budu se zabývat tím, jak založit 

stránku, jaké detaily je vhodné uvádět, jakou možnost editace firma má, jak by měla 
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komunikovat se zákazníky a využívat jejich zpětnou vazbu ve svůj prospěch. Představím 

analytický nástroj Facebooku, který získává data o založené stránce, jaké informace z něj 

lze vyčíst, jak probíhají reklamní kampaně a jak se platí. 
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2 SYSTÉMOVÁ ANALÝZA VYBRANÝCH SÍTÍ A JEJICH VYUŽITÍ 

V OBLASTI MARKETINGU  

2.1 Sociální média 

„Sociální média jsou demokratizací informací, transformují lidi z čtenářů obsahu 

v jeho tvůrce a šiřitele. Jde o změnu od mechanismu vysílání k modelu many-to-many, 

zakotveném v konverzaci mezi autory, lidmi a spolupracovníky. Sociální média využívají 

„moudrosti davu“ k propojení informací kolaborativním způsobem.“ Takto sociální media 

definuje Dave Evans. [1]  

Sociální média se dají rozdělit do několika základních skupin, jednoduchou 

strukturu vytvořili Haenlein a Kaplan:  

 „Kolaborativní projekty; 

 blogy;  

 obsahové komunity; 

  on-line sociální sítě; 

 virtuální herní světy; 

 virtuální sociální světy.“ [1]  

Pod pojmem kolaborativní projekty si lze představit takové sdílení obsahu, kdy je 

uživatelům umožněna práce současně a ve většině případů se jedná o otevřené typy. 

Nejznámějším představitelem kolaborativního projektu je Wikipedie, což je webová 

encyklopedie, kterou tvoří sami uživatelé tím, jak přidávají jednotlivé příspěvky, které jsou 

dále volně přístupné k editaci, tedy pokud již nějaká informace pozbyla svou platnost, 

může ji jiný uživatel nahradit informací aktuální. 

Blogy jsou další skupinou sociálních medií. Už neplatí, že blogy jsou pouze 

textového charakteru, naopak došlo k jejich rozmachu a do blogů spadají i foto a video 

blogy. Například na Youtube lze najít nepřeberné množství videoblogů s různým 

zaměřením – od videodeníčků, přes kosmetické tutoriály, výuková videa až po návody na 

nastavení například mobilních telefonů nebo opravy všeho druhu. 

Pro sdílení mediálního obsahu slouží obsahové komunity. V České republice je 

nejznámějším představitelem rajče.idnes.cz, kde uživatelé sdílí, ať už veřejně nebo 
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zaheslovaně, fotografie s dalšími uživateli. Je to asi nejjednodušší způsob, jak například 

ukládat velké množství fotografií z dovolené, abychom je mohli ukázat velkému počtu lidí. 

S celosvětově známých obsahových komunit se jedná o Youtube nebo Flickr. 

On-line sociální sítě jako takové vyžadují přihlášení uživatele, který si založí 

profil a komunikuje s dalšími uživateli v reálném čase. Příkladem je Facebook. 

Prostředí, kde uživatel nevystupuje sám za sebe ale pomocí avatara (virtuální 

osoby upravené dle svého uvážení), který je jemu přizpůsoben, se nazývá virtuální herní 

svět. Není to přímo otevřená síť jako Facebook, avataři mají určitá pravidla a komunikace 

s ostatními avatary je omezena. Pod touto kategorií se skrývají i on-line hry, mezi něž patří 

například World of Warcraft, který je celosvětově proslulý. 

Virtuální sociální světy jsou podobné těm herním, ale nepodléhají tak striktním 

pravidlům. Avataři uživatelů jsou více podobní přímo uživatelům, jde o formu 

sebeprezentace. Příkladem je Second Life. 

Speciální kategorií jsou mikroblogy, mezi něž patří nejpopulárnější Twitter. [1]  

2.2 Sociální sítě 

Sociální sítě jsou typem sociálním medií, kde dochází k interakci mezi uživateli. 

Nejde nutně vždy jen o komunikaci mezi dvěma jedinci, komunikace může být i 

skupinová. Uživatelé jsou mezi sebou propojeni na základě přátelství, společných zájmů, 

studia, zaměstnání nebo dalších charakteristických rysů. Těmito spojeními dochází k 

budování sítě. Sociální sítě jsou online charakteru, je tedy nutné připojení k internetu, jen 

takto lze splnit podmínku, že komunikace na nich probíhá v reálném čase. 

Historie sociálních sítí sahá do poloviny 90. let. Tehdy se začaly objevovat první 

sítě, jež sdružovaly studenty a pomocí nichž se komunikovalo v rámci univerzity nebo 

s rodinou. Ačkoliv tyto sítě byly přínosem, jejich rozmach byl zmařen nízkou penetrací 

internetu. Prvním příkladem sociální sítě na principu sdružování reálných přátel byl 

Friendster.com v roce 2002. Hned v prvních třech měsících svého působení ho začaly 

využívat 3 miliony uživatelů. O rok později spatřila světlo světa síť MySpace.com 

vlastněná Rupertem Murdochem. MySpace.com byla první sítí, jež podporovala 

internetový marketing. Současně vznikla i síť LinkedIn, která seskupuje uživatele 

z profesního hlediska. Nejvýznamnějším počinem v historii sociálních sítí se stal ale 
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Facebook v roce 2004. V roce 2006 se objevil Twitter, a až po čase se objevily sociální sítě 

společnosti Google, pod které se zařazují Google+, Youtube, Picasa a další.  

Penetrace sociálních sítí se neustále zvyšuje, na celém světě se denně k nějaké 

sociální síti přihlašuje více než 600 milionu uživatelů.  

 

Obrázek 1 - Mapa penetrace sociálních sítí ve světě, dostupné z 

http://sputniknews.com/infographics/20110228/162792394.html 

Nejrozšířenější sociální sítí je Facebook, v Číně, kde jsou velmi přísné restrikce 

ohledně Facebooku, se využívá lokální síť Qzone. 

V České republice jsou mimo světových sociálních sítí jako je Facebook, Twitter 

a Youtube populární i české sociální sítě lide.cz nebo spoluzaci.cz. [2] 

2.3 Sociální sítě ve firmách 

Ze sociálních sítí se postupem času stal prostředek pro komunikaci mezi 

zákazníky a firmami. Zde je pět důvodů, proč jsou nebo by měly být firmy aktivní na 

sociálních sítích: 

 „Komunikační kanál; 

 reklamní kanál; 
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 zpětná vazba; 

 zákaznický servis; 

 průzkum trhu; 

 podpora zaměstnanosti.„ [3] 

Komunikační kanál, to je pro firmu prostředek, jak navázat s uživateli kontakt, 

dostat se do jejich povědomí, prezentovat sebe sama, své výrobky, informovat o novinkách 

ve firmě nebo v oboru, ve kterém firma podniká.  

Sociální síť může firma pojmout i jako svůj reklamní kanál. Může vkládat videa, 

odkazy nebo příspěvky. Tady se vyplácí být kreativní a průkopnický. Videa, jež jsou sice 

reklamní, ale zároveň vtipná, zábavná či jinak zajímavá a uživatele zaujmou, se začnou 

šířit sama. Stanou se z nich tzv. virální videa. Příkladem virálního videa je video s Jean 

Claude Van Dammem, kdy dělá rozštěp na dvou kamionech, což je vlastně reklama na 

společnost Volvo Cars. Firma, která vyprodukuje takovéto virální video se již nemusí 

zabývat otázkou, jak informaci, kterou ve videu chtěla sdělit, dostat do širšího povědomí.  

Zpětná vazba je jednou z nejdůležitějších věcí na sociálních sítích. Uživatelé 

hodnotí, vkládají svoje názory ať už pozitivní nebo negativní. Uživatelé často píší svoje 

přání či zkušenosti odjinud a firma si z toho může vzít přesně ty informace, které 

potřebuje, aby se vydala směrem, který bude veřejností nejvíce pozitivně přijímán.  

Pomocí zákaznického servisu si udržuje firma vztahy s uživateli. Může jim 

pomáhat například s nastaveními, zodpovídat jim dotazy ohledně služeb a produktů, lze 

ověřovat stav objednávky, řešit stížnosti. Zároveň vše vidí i ostatní uživatelé, pokud to 

probíhá například formou diskuze pod příspěvkem na Facebooku, a sami si mohou vybrat 

odpověď na svou otázku nebo získat jiné cenné informace.  

Průzkum trhu je oblast, ve které firma pozoruje zájmy uživatelů a může na ně 

odpovídajícím způsobem reagovat. Pomáhá jí to orientovat se v trendech a udržet tak krok 

s konkurencí. 

Z uživatelských reakcí může vytipovat, jaká další místa jsou vhodná k rozšíření 

firmy, prodeje a podobně.  

Podpora zaměstnanosti je specifická pro sociální síť LinkedIn. Na ní jsou 

uživatelé pod svým profesním profilem, lze na ní vyhledávat nové zaměstnance, firma 
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může informovat o tom, jak si stojí oproti konkurenci, jaké je u nich prostředí pro práci či 

uvádět další informace o společnosti tak, aby podporovala zaměstnanost. 

Sociální sítě nejsou primárním prodejním kanálem, slouží především jako prvotní 

informační kanál, kde si uživatelé vyhledají danou společnost nebo produkt, zjistí si 

postřehy od dalších uživatelů, poptají se na zkušenosti, rozvedou debaty. Právě tady je 

prostor na budování vztahu se zákazníkem, protože jakmile má uživatel k dispozici veškeré 

informace, které potřebuje, získá pozitivní hodnocení firmy, značky nebo produktu, 

zvyšuje se pravděpodobnost uzavření obchodu nebo nákupu jiným kanálem, například po 

internetu nebo návštěvou kamenné prodejny.  

2.4 Sociální sítě a jejich charakteristika 

Facebook 

Popis: nejrozšířenější síť na světě, všechny věkové skupiny 

Počet uživatelů: 1,5 miliardy 

Počet aktivních uživatelů v ČR: 4,2 miliony 

Věkový průměr uživatelů: 40,5 

Koho lze marketingově oslovit: kohokoliv (vzhledem k širokému zastoupení všech skupin 

uživatelů) 

Obsah: obrázky, videa, text, odkazy 

Specifikace obsahu: omezení na 20 % textu u propagačních obrázků 

Měřitelné ukazatele: to se mi líbí a další ukazatele souhlasu nebo nesouhlasu, komentáře, 

počet sdílení, dosah, míra zaujetí 

 

Google+ 

Popis: podobně jako Facebook, uživatelé se shlukují do kruhů 

Počet uživatelů: 400 milionů 

Počet aktivních uživatelů v ČR: 400 tisíc 

Věkový průměr uživatelů: 28 

Koho lze marketingově oslovit: mladí do 24 let 

Obsah: obrázky, videa, odkazy, text 

Specifikace obsahu: obsah se sdílí v kruzích, na čemž je síť založena 

Měřitelné ukazatele: +1 (vyjádření souhlasu s uvedeným) 
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LinkedIn 

Popis: profesní síť jednotlivců a firem, společný rys je zaměstnání, pracovní zkušenosti 

Počet uživatelů: 400 milionu účtů 

Počet aktivních uživatelů v ČR: 650 tisíc 

Věkový průměr uživatelů: 44,2 

Koho lze marketingově oslovit: manažery, personalisty, podnikatele 

Obsah: text, odkazy 

Specifikace obsahu: profesní zaměření, pracovní nabídky, vyhledávání příležitostí 

Měřitelné ukazatele: zaujetí, počet prokliků, interakce 

 

Twitter 

Popis: mikroblogovací síť, zprávy o délce 140 znaků, hashtagy členící obsah 

Počet uživatelů: 300 milionů 

Počet aktivních uživatelů v ČR: 300 tisíc 

Věkový průměr uživatelů: 37,3 

Koho lze marketingově oslovit: novináře, IT, osoby pracující s novými médii 

Obsah: odkazy, text 

Specifikace obsahu: hashtag 

Měřitelné ukazatele: retweet, zmínky, favorites, dosah hashtagu 

 

YouTube 

Popis: sdílení videí 

Počet uživatelů: 1 miliarda 

Počet aktivních uživatelů v ČR: 5 milionů 

Věkový průměr uživatelů: 27 

Koho lze marketingově oslovit: kohokoliv dle obsahu  

Obsah: videa 

Specifikace obsahu: restrikce kanálu YouTube 

Měřitelné ukazatele: počet zhlédnutí 

 

Instagram 

Popis: šíření obrázků, fotografií, specifické používání uměleckých filtrů a hashtagů 
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Počet uživatelů: 400 milionů 

Počet aktivních uživatelů v ČR: 190 tisíc 

Věkový průměr uživatelů: 26 

Koho lze marketingově oslovit: mladé do 34 let, propagace 

Obsah: obrázky 

Specifikace obsahu: filtry 

Měřitelné ukazatele: lajky, komentáře, dosah hashtagu  [4] [5] 

2.5 Facebook 

2.5.1 Historie  

Facebook byl založen roku 2004 Michalem Zuckerbergem, tenkrát se jmenoval 

The Facebok. Původně se jednalo o stránku, kde lidé hodnotili své spolužáky na 

Harvardské univerzitě. Postupem času se rozšířil na další univerzity ve Spojených státech 

amerických. Přihlášení bylo možné jen mailem s koncovkou .edu, jednalo se tudíž o, svým 

způsobem, prestižní členství, které vyžadovalo pozvání. S rozmachem této stránky došlo k 

jejím úpravám, byly připojeny další funkčnosti a možnosti sdílení až do podoby, ve které 

Facebook známe dnes. 

 Facebook má na celém světě více než 1,5 miliardy uživatelů. Má tedy 

obrovský potenciál pro firmy, které při správném a vhodně zvoleném monitoringu mohou  

účelně cílit reklamu a zvyšovat povědomí o značce.  

 
Obrázek 2 - Domovská stránka Facebook, dostupné z www.facebook.com 
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2.5.2 Princip 

Princip sociální sítě Facebook je notoricky známý. Základem je přátelství, a to ve 

smyslu, že dva uživatelé navážou přátelství pomocí žádosti na sociální síti. Nezáleží na 

tom, zda se uživatelé znají osobně, přátelství na Facebooku je specifické, dalo by se říci 

virtuální. Není výjimkou, že uživatelé mají mnoho facebookových přátel, avšak v reálném 

životě se vídají jen s několika málo jedinci, z těch, které mají v přátelích. 

Uživatel může své informace, fotky, příspěvky sdílet naprosto veřejně nebo může 

přístupnost omezit. Hlavní prvotní selekcí je zpřístupnění informací pouze svým přátelům 

(případně přátelům svých přátel). Dále je pak možno přátele selektovat do skupin a u 

každého jednotlivého příspěvku či fotografie lze nastavit, která skupina uživatelů tento 

příspěvek uvidí. 

Facebook je zdarma, je tedy potřeba do něj zaimplementovat reklamu, aby si na 

sebe vydělal. Z počátku se reklama objevovala například ve hrách pro Facebook určených, 

v podobě bannerů. Stejně tak se ve webové verzi zobrazovala a stále zobrazuje reklama 

cílená. Například pokud jsme vyhledávali na internetu lyže, které jsme měli v plánu koupit, 

dostala se tato informace až na stránky Facebooku, a nabídky lyží a věcí s tím souvisejících 

na nás vyskakují v pravé části obrazovky.  

V mobilní aplikaci pro Facebook se komerční nabídky zobrazují přímo v timeline. 

Mezi příspěvky našich přátel a skupin, jejichž obsah odebíráme, se tak objevují příspěvky 

komerčního charakteru, jako například krabičková dieta, kosmetika, zájezdy. 

2.5.3 Marketing na Facebooku 

Pro marketing na sociálních sítích je důležité pochopit rozdíl mezi facebookovým 

profilem a facebookovou stránkou. Facebookový profil je osobní stránka jednotlivce, která 

není viditelná pro všechny a pro odběr příspěvků je nutné podat žádost o přátelství a její 

potvrzení. Facebooková stránka oproti tomu nevyžaduje odsouhlasení odběru, stačí pouze 

zakliknout možnost „To se mi líbí“ a příspěvky se budou ukazovat automaticky na timeline 

uživatele. 

Prvním způsobem využití marketingu na Facebooku je Page, tedy vlastní stránka. 

Každý, kdo vlastní nějaký podnik, poskytuje nějakou službu, si může založit stránku na 
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Facebooku, na kterou poté získává fanoušky (dnes se již používá „lajkaře“) a navazuje 

s nimi kontakt. Je to naprosto nejjednodušší způsob, jak získat fanouškovskou základnu – 

pokud uživatel označí nějakou stránku, že se mu líbí, zobrazí se o tom informace 

v timeline jeho přátelům a tím se zvyšuje možnost, že i oni se na stránku podívají a označí 

ji. Na stránce pak lze prezentovat své výrobky a služby, uživatelé mají možnost se k nim 

vyjadřovat a majitel stránky s nimi může diskutovat v reálném čase. Je zde velký potenciál 

zpětných vazeb, které nejsou anonymní a pokud by někdo chtěl prvoplánově poškozovat 

jméno firmy, může se vlastník stránky v reálním čase bránit, uvést věc na pravou míru, 

případně se ho mohou zastat ostatní uživatelé, kteří mohou vyvrátit negativní názor. [6]  

Druhým způsobem marketingu na Facebooku je tzv. Facebook Ads. Využívá 

principu PPC, což je platba za proklik, nebo PPV – platba za zobrazení.  Tato reklama se 

zobrazuje právě v pravé části facebookové stránky a jedná se o reklamu cílenou. Inzerenti 

si mohou zvolit, jak chtějí reklamu cílit – geografická lokalizace, pohlaví, stav, zájmy, dají 

se tedy využít všechny informace, které o sobě uživatel Facebooku vyplní ve svém profilu. 

[7] [33] [34] [35] 

2.6 Twitter 

2.6.1 Historie  

Twitter byl založen na pracovní schůzi společnosti Odeon, jejímž záměrem bylo 

dávat pomocí sms zpráv vědět o tom, co kdo právě dělá. Tenkrát jej nazvali Status, 

postupem času jej přejmenovali na Twich, což bylo slovo vyjadřující pohyb mobilu, který 

má zapnuté vibrační vyzvánění. Ve slovníku synonym pak nalezli slovo, které bylo dle 

jejich zvážení nejvíce vystihující, a to právě slovo Twitter. Jak již bylo výše uvedeno, 

původně se jednalo o nástroj pro zaměstnance Odeonu. Poprvé byl široké veřejnosti 

prezentován na festivalu South by Southwest a díky tomuto kroku se jeho využití znásobilo 

třikrát. Právě na tomto festivalu jej promítali na plazmových obrazovkách. V současné 

době má Twitter celosvětově více než 300 milionů uživatelů, v České republice jej využívá 

více než 300 tisíc obyvatel. 
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Obrázek 3 - Domovská stránka Twitter, dostupné z www.twitter.com 

2.6.2 Princip 

Twitter je sociální sítí v České republice nepříliš využívanou. Nazývá se 

takzvanou mikroblogovací službou, protože jejím principem jsou krátké vzkazy o délce 

maximálně 140 znaků. Často bývají označeny hashtagem, což je výstižný text následující 

po znaku #. Dle tohoto hastagu lze filtrovat zprávy dle významu, například pokud je 

hashtagem slovo volby, tak všechny zmínky, obsahující #volby se zobrazí, jakmile se na 

tento hashtag klikne.  

Uživatel nenavazuje přátelské vztahy jako na jiných sociálních sítích, například na 

Facebooku, ale využívá takzvaného následnictví. Následníci neboli followers se přihlašují 

k odběru novinek, nových příspěvků. Ti, kdož publikují, se automaticky nestávají 

následovníky svých následovníků, na rozdíl od Facebooku, kde je přátelství oboustranné.  

Hojně se používá  retweet., což je předání zprávy. Osoba, která někoho sleduje, 

může její příspěvek poslat dál. U této zprávy je pak příznak, že jde o předanou zprávu a její 

původní autor (@xy).  

Stejně jako na Facebooku lze i zde poslat soukromou zprávu přímo konkrétnímu 

uživateli, tedy takovou zprávu, kterou nevidí nikdo jiný.  

V případě, že narazíte na uživatele, kterého nechcete mít mezi svými 

následovníky, lze jej zablokovat. Neuvidí tedy již další vaše tweety, nemůže vás 

kontaktovat soukromou zprávou a nemůže být vaším následovníkem. 
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2.6.3 Marketing na twitteru 

Marketing na Twitteru se od Facebooku značně liší. Twitter nerozlišuje osobní a 

firemní profily, ale jednoduše se vytvoří účet a firma nebo jednotlivec okamžitě fungují ve 

světě tweetů. Charakteristikou Twitteru je stručnost, jasnost a rychlost. Frekvence tweetů 

je obrovská, pořád se něco děje a objevují se nové příspěvky. Proto je důležité nezaspat. 

Firmy se musí naučit své sdělení, ať již informativní nebo prodejní, vměstnat do 140 

znaků, velmi důležitý je výběr hastagů neboli značek, podle kterých se zařadí pro další 

vyhledávání. Publikovat lze nejen zprávy o 140 znacích, ale i odkazy na zajímavé články, 

videa, která souvisí s tématikou podnikání společnosti. Pokud se někde o firmě hovoří, je 

možné a přímo vhodné se do diskuze také zapojit. Je nutné dávat najevo, že firma nestojí 

stranou, ale jde jí o zákazníky a její dobré jméno. 

Další rozdílem oproti Facebooku je to, že všechny publikované příspěvky jsou 

veřejné, neexistuje publikování pouze pro vybrané jedince jako je tomu na firemních 

facebookových stránkách.  

Pro marketing na Twitteru je vhodné nechat si poradit od odborníka se 

zkušenostmi z této oblasti. Jde o to zaujmout, publikace výročních zpráv a podobných 

rozsáhlých dokumentů nemá na Twitteru co dělat. [8]  
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3 ANALÝZA NÁSTROJŮ PRO MONITORING SÍTÍ A ÚČASTNÍKŮ   

Monitorováním sociálních sítí rozumíme prohledávání zdrojů. Zjednodušeně by 

se dalo říci, že monitorovací nástroj dle zvolené periodicity zkontroluje dostupné zdroje a 

porovná nalezená slova, slovní spojení se zadanými parametry. Kontrolují se všechny 

odkazy, příspěvky, komentáře, „like“, fotografie a videa. Monitorovací nástroje zpravidla 

pracují na principu automatického zpracování, například RSS. 

3.1 Přehled monitorovacích nástrojů využívaných ve světě 

3.1.1 Hootsuite  

Hootsuite je jeden z celosvětově využívaných nástrojů pro monitorování 

úspěšnosti na sociálních sítích. V dnešní době jej lze propojit až s 35 sociálními sítěmi, což 

uživatelům, kteří existují na více sociálních sítích zároveň, značně ulehčuje monitoring. 

Mezi sítě, které jsou v rámci Hootsuite podporované, patří například Facebook, Twitter, 

Instagram, Google+, ale i YouTube nebo LinkedIn.   

 

Obrázek 4 - Domovská stránka Hootsuite, dostupné z www.hootsuite.com 

V prvé řadě nabízí Hootsuite standardní možnost a to plánování publikování. 

Uživatel tedy připraví příspěvek a ten se vypublikuje až v čase tomu určeném. Jedná se o 

velký přínos, protože právě z monitoringu lze vyčíst, kdy je nejvhodnější doba na 

publikaci. Z monitoringu se lze dozvědět, kdy je stránka nejnavštěvovanější, jaký typ 

příspěvků má největší ohlas a právě kombinace těchto faktorů pomáhá určit ideální dobu 

zveřejnění a tím zvyšuje šance na maximální efektivitu. 
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Dalším prvkem Hootsuite je monitoring ohlasů, tedy nástroj, s jehož pomocí 

zjišťujeme, jak se o značce mluví. Výsledky lze třídit dle kategorií, například podle 

pohlaví, lokace. Pokud toto zjištění máme k dispozici, je jednodušší zvolit nápravu, tedy 

zaměřit se jen na skupinu, která generuje negativní zájem a její smýšlení zvrátit vhodným 

cílením a obsahem. Pomocí tohoto nástroje lze získat informace i mimo sociální sítě – 

vyhledávají se zmínky i na fórech, blozích a dalších veřejných stránkách. 

Analytická část umožnuje hlubší pohled na vnímání značky. Lze z ní vyvodit 

konkrétní vnímání značky. Tato část se dá propojit s nástrojem Google Analytics a 

napomáhá k určení klíčových zmínek a příspěvků, které generují největší ohlas, ať už 

pozitivní nebo negativní. Stejně tak pomocí analytické části můžeme pozorovat příspěvky, 

které sbírají největší počet „lajků“, zobrazení a komentářů. 

 

Obrázek 5 - Analytická část Hootsuite, dostupné z https://hootsuite.com/products/social-media-analytics 

Mezi další výhody nástroje Hootsuite patří to, že na něm lze pracovat ve skupině. 

Každý uživatel se může paralelně přihlásit a spravovat komentáře a sledovat vývoj. Tímto 

je zajištěno, že nedojde k duplicitním reakcím a zároveň neuniknou žádné důležité zprávy 

z monitorování. Stejně tak je možné určovat uživatele, kteří budou mít na starost konkrétní 

region, konkrétní sociální síť, nebo omezit či rozšířit pravomoci jednotlivých uživatelů tak, 

aby nedošlo k překrývání. 

Hootsuite má velmi silně ošetřenou bezpečnost. Jakákoliv podezřelá aktivita na 

účtu je okamžitě hlášena, případné zneužití je tedy možné odhalit prakticky bezprostředně. 
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Zároveň dochází ke kontrole, zda publikované příspěvky jsou v souladu s podmínkami 

dozorujících orgánů. 

Pomocí aplikačního slovníku je možné rozsah dosahu na sociálních sítích zvýšit 

až na 80 sítí. [9] 

3.1.2 SocialBro (Audiense) 

Monitorovací nástroj SocialBro je nástroj zaměřený na Twitter.  Pomocí něj lze 

cílit na odběratele a zájemce o svého konkurenta. Z nástrojů, které poskytuje, se můžeme 

dozvědět, kdo a kde o nás mluví, více o uživatelích, jež spadají do monitoringu, stejně tak 

o jejich zvycích. Umí vyselektovat uživatele, kteří jsou důležití. Tedy ty, kteří mají vliv na 

ostatní, ať už tím, že jejich komentáře vyvolávají potřebu reakce nebo jsou sledováni 

velkým množstvím uživatelů a proto má reklama mnohem širší dosah. 

SocialBro staví na tom, že je schopný sledovat každého jedince a vše co se ho 

týká. Lze tedy získat informace o jeho nákupních zvyklostech, jeho e-mailovou adresu a 

další informace důležité pro každou společnost, která získává zákazníky pomocí sociálních 

sítí. [10]   

 

Obrázek 6 - Ukázka dashboardu SocialBro, dostupné z http://www.returnondigital.com/blog/socialbro-a-

tool-you-need-for-twitter 
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3.1.3 Social Mention 

Social Mention sám sebe prezentuje jako sociální vyhledávač. Poskytuje analýzy 

mediální platformy a sdružuje obsah, který generují uživatelé na celém světě na jedno 

místo tak, aby byl přehledný a analyzovatelný.  Pomocí tohoto nástroje lze jednoduše 

sledovat, co uživatelé říkají o firmě, výrobku a tyto informace měřit. Monitoring probíhá 

na více než stech sociálních sítích. Samozřejmostí je monitoring nejznámějších sociálních 

sítí jako je Facebook, Twitter, YouTube ale i Google nebo méně známých jako Digg a 

FriendFeed. Vyhledávání a analýza probíhá v reálném čase, Social Mention poskytuje 

denní upozorňování a API (je umožněno zabudování Social Mention přímo do webových 

stránek). API je volně dostupné pouze pro nekomerční použití a s množstvím dotazů 

omezených na sto denně. V případě komerčního využití je nutné kontaktovat přímo Social 

Mention. Tento nástroj umí navíc pracovat i s náladami uživatelů jako je sentiment nebo 

vášeň. [11]  

3.1.4 Cyfe 

Cyfe je nástroj pro monitoring a analýzu sociálních sítích, který výsledky 

zobrazuje v přehledných dashboardech. Shrnuje data ze všech velkých i menších sociálních 

sítí a vyhledávačů. 

Lze monitorovat jednotlivá oddělení, více webových stránek najednou a 

dalšípomocí dashboardů. Díky přednastaveným widgetům lze sledovat data ze známých 

služeb jako jsou Google nebo Salesforce. Existuje i možnost vlastních widgetů nebo push 

API, díky kterým se zobrazují bezpečně data z vlastní databáze. Panely takzvaných real 

time zpráv lze sdílet prakticky s kýmkoliv – vedením, zákazníky a dalšími. Na Cyfe se 

historická data archivují, proto je možné se kdykoliv podívat zpátky do minulosti a 

neztratit přehled o věcech, které se staly už před nějakým časem, a zároveň porovnávat 

aktuální stav s minulostí. Pomocí nástroje startup dashboard lze zobrazit přehled o počtu 

nových přihlášení, stažených aplikacích nebo udělených souhlasů. Social Media 

Dashboard monitoruje zmínky o společnosti na sociálních sítích, sčítá následovníky na 

Twitteru, poskytuje demografická data z Facebooku. Marketing Dashboard sleduje 

všechny marketingové kanály jako jsou emaily, SEO, SEM, sociální sítě a další kanály na 

jednom místě, vše je tedy přehledné a je vidět jaký kanál má pro uživatele největší přínos. 
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Analytický dashboard sleduje internetové stránky, nejčastěji odkazující domény, 

vyhledávače SEO klíčových slov. Cyfe podporuje i přehled financí podniku, lze se dívat na 

příjmy a výdaje, faktury zákazníků a další finanční ukazatele. Obchodní část umožňuje 

zobrazení nastavení prodejních cílů, sledování jejich plnění, lze sledovat nejlepší prodejce, 

počty nových zákazníků a obchodů. Pro nadhled nad detailem, který poskytuje Cyfe, je 

dashboard pro project management, který má možnost individuálního zobrazení pro 

každého uživatele. Pomocí něj si lze nastavit tzv. domovskou stránku s přehledem, který je 

pro uživatele nejzajímavější, například to-do seznam, zobrazení stavu projektu, kalendář a 

podobně. Z pohledu IT je poskytován detail o tom, jak je zatížen server, monitoruje se 

výkon aplikací a další 

Cyfe má mezi svými klienty mnoho známých a zvučných jmen, jako je at&t, 

Vodafone nebo Citrix. [12]  

 

Obrázek 7 - Ukázka Marketing dashboardu, dostupné z  www.cyfe.com 

3.2 Monitorovací nástroje od společnosti Google 

3.2.1 Google Analytics 

Google Analytics je nástroj vytvořený přímo společností Google a byl stvořen za 

účelem získávání dat o uživatelích webových stránek. Pomocí Google Analytics je tedy 

možné nastavit sledování chování na internetu. Mezi toto chování patří například 

monitoring  návštěvnosti stránek nebo chování jednotlivých uživatelů. A právě z jejich 

chování lze vyčíst i jejich vlastnosti.  Dále lze získat informace, kolik uživatelů provede 
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akci, která je námi požadována (tzv. konverze), jaké byly prodeje a další informace, jež 

nám do budoucna mohou pomoci k lepšímu cílení marketingu na sociálních sítích.. 

Služba Google Analytics byla spuštěna v roce 2005 a z počátku docházelo ke 

zpomalení načítání stránek, které kód na tuto analytiku obsahovaly. Později se vše 

zrychlilo a Google Analytics se stal jedním z nejvyužívanějších nástrojů na monitoring. 

Služba existuje ve dvou verzích, a to bezplatné a placené. Bezplatná verze smí být 

využívána i pro komerční účely, je však omezena množstvím požadavků na server. Pokud 

je toto množství překročeno, neznamená to, že by už výsledky nebyly zpracovávány, ale 

nedá se zaručit jejich pravdivost. Pokud tedy operujeme s velkým množstvím požadavků 

na server (vysoká návštěvnost) je vhodné využít verzi placenou. 

Google Analytics pracuje na principu kódu, který se vloží přímo do zdrojového 

kódu měřené stránky, doporučuje se vložit jej do záhlaví. [13] 

3.2.2 Goole Alerts 

Google Alerts je upozornění na jakýkoliv výskyt tématu, které bylo uvedeno jako 

zájmové, přičemž upozornění přijde emailem. Na stránkách Google Alerts se zadá 

vytvoření nového požadavku na upozornění, v možnostech se určí, frekvence zpráv, jaké 

typy výsledků vyhledávání jsou relevantní a další podrobnosti. Již nastavené upozornění 

jde kdykoliv modifikovat, pokud si tedy uživatel rozmyslí například frekvenci zasílání 

zpráv nebo dojde k závěru, že by chtěl získávat informace i z jiných kanálů, lze to 

jednoduše upravit.  [14] 

 
Obrázek 8 - První stránka nastavení Google Alerts, dostupné z  https://www.google.cz/alerts 
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3.2.3 Google trendy 

Pomocí nástroje Google Trendy, který je online službou, lze sledovat klíčová 

slova nebo fráze, které byly dotazovány v zadaném časovém období. Princip Google 

Trendů je v tom, že na základě analýzy vyhledávání na Google lze jednoduše spočítat 

poměr relevantních (námi požadovaných hledání) ku celkovému počtu vyhledání na 

Googlu v ten daný moment. Google Trendy jsou aktualizovány na denní bázi, avšak 

Google se chrání před chybami tím, že uvádí, že výsledky mohou obsahovat data 

nepřesná z mnoha důvodů, jako je například problém se vzorkováním dat. 

Vyhledávat je možné až 5 slov nebo klíčových témat zároveň, výsledky jsou 

prezentovány pomocí grafů, které jsou nazvány index objemu vyhledání. Zdrojová data 

grafu lze přenést například do excelu, kde s nimi uživatel může nadále pracovat. 

Podsekcí Google Trendy je Google trendy pro webové stránky, kde se 

analyzuje návštěvnost. Výsledky jsou tříděny podle zeměpisné oblasti a zobrazují se i 

další témata, jež tito uživatelé hledali ve shodný čas. 

Další součástí Google Trendů je Google Insight for Search, který je použitelný 

pro marketing – lze v něm nastavovat klíčové strategie na základě získaných poznatků 

o vyhledávacích cyklech, klíčových slovech a časových úsecích. [15]  

3.3 Facebook nástroje 

Facebook disponuje vlastním nástrojem pro analýzu facebookové stránky, kde se 

zabývá analýzou získaných údajů. 

Pří založení facebookové firemní stránky a získání fanoušků, se v menu na profilu 

zobrazí možnost Přehledy (v angličtině Insights).   

 

Obrázek 9 - Menu firemní stránky na Facebooku, dostupné z www.facebook.com 

Zde je k dispozici mnoho ukazatelů, podle nichž můžeme analyzovat údaje a s 

výslednými daty pracovat tak, aby přinesly požadovaný výsledek. 
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Měřitelnými údaji jsou - to se mi líbí, dosah, návštěvy, příspěvky a lidé. 

Část „lidé“ zobrazuje počet uživatelů, jež označili stránku jako „To se mi líbí“, 

porovnání lze dělat v různých časových úsecích, lze tedy jednoduše zjistit, kdy došlo k 

nejvyššímu nárůstu počtu uživatelů a zhodnotit, zda data korespondují například se 

spuštěnou propagací. Fanoušky lze klasifikovat i podle demografických údajů a podle 

způsobu, jakým se na stránku dostali. 

Dosah určuje, kolik uživatelů příspěvky vidělo, jestli příčinou zhlédnutí byla 

propagace či zda se jim příspěvek zobrazil sám v kanálu příspěvků nebo přes přítele, jež je 

označil jako „To se mi líbí“. Dále se zaznamenává, kolik lidí příspěvek komentovalo nebo 

sdílelo. Celkový dosah stránky znamená počet uživatelů, jež na stránce zaznamenali 

nějakou aktivitu. 

Pomocí statistiky návštěvy lze identifikovat, které části stránky uživatele zajímají, 

které mají největší ohlas (může se jednat o informace, fotografie, a další části). Stejně tak 

lze zjistit počet uživatelů, kteří se na facebookovou stránku dostali jinak než přes 

Facebook, tedy například pomocí zadaného jména společnosti do vyhledávače.  

Příspěvky umožňují zjistit, kdy jsou fanoušci stránky nejčastěji online, jaký typ 

příspěvků je pro ně nejzajímavější a co v nich vyvolává potřebuju reagovat. Pomocí tohoto 

lze identifikovat, jak jiné stránky s podobným zaměřením oslovují své zákazníky. 

Facebook dále nabízí nástroj reportování reklam, který je k dispozici ve správci 

reklam. Zde se získávají informace o úspěšnosti jednotlivých kampaní.  [16]  

 

Obrázek 10 - Ukázka grafu návštěvnosti jednotlivých oddílů stránky, dostupné z 

https://www.facebook.com/business/learn/facebook-page-insights-visits-measurement/ 
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3.4 Přehled monitorovacích nástrojů využívaných v České republice 

3.4.1 Social Bakers 

Nejznámějším nástrojem na analýzu a monitoring sociálních sítí v České 

republice je Social Bakers. Na svých internetových stránkách sami o sobě píší, že se chtějí 

stát standardem způsobu, jakým je sociální marketing měřený a optimalizovaný. Jsou 

součástí programu Facebook Marketing Partners a obsluhují 2500 klientů ve 100 zemích. 

Poskytují monitoring a benchmark na více než 7 milionech profilů napříč nejznámějšími 

sociálními sítěmi, kterými jsou Facebook, Twitter, YouTube, LinkedIn Instagram a 

Google+. 

Povolují komukoliv, aby si během chvíle zřídil profil a mohl začít sledovat 

informace o sobě, svých konkurentech či o čemkoliv jiném. Social Bakers říkají, že jdou 

více do hloubky než ostatní nástroje pro monitoring a analýzu. 

Sociální naslouchání je nezbytnou součástí. Ve světě analytiky a marketingu je 

nutné vědět, jak je obsah myšlený. Social Bakers porovnávají konkurenci, odvětví nebo 

jakoukoliv zákaznickou skupinu. Nabízejí možnost porovnat, které příspěvky jsou opravdu 

relevantní a populární, které mají význam pro další publikum. Z těchto informací již 

mohou marketéři získat ucelenější pohled na věc a mohou informace třídit. Pro každou 

skupinu uživatelů jsou zobrazovány jen informace, které jsou pro ně relevantní, jiné 

informace vyžaduje pracovník marketingu a jiné jeho nadřízený. Pomocí nástroje 

Analytics lze přizpůsobovat tyto výstupy pro každého individuálně. 

Social Bakers dokáží identifikovat, zda bylo dosaženo správného publika, zda se 

publikuje nejvhodnější obsah, podle reakcí na něj, jak si firma stojím oproti konkurenci. 

Všechna data jsou pohromadě, odpadá složité porovnávání různých výstupů. 

Social Bakers nabízí možnost sledovat obsah na mnoha sociálních sítích, sdílení 

práce více uživateli, přiřazování úkolů, sdílení kalendářů a plánování publikování. 

Výstupem získaných dat jsou reporty a dashboardy. Na vyzkoušení nabízí 14 

denní demo verzi zdarma. [17]   
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3.4.2 Social Insider 

Social Insider je česká firma zaměřující se na monitoring a analýzu v českých 

podmínkách internetu (což je důležité vzhledem  k používané diakritice v českém jazyce). 

Základními vlastnostmi nástroje Social Insider je sledování dat na Facebooku, Twitteru, 

Youtube, Google+ a českých blozích a zpravodajských serverech.  

 

Obrázek 11 - Domovská stránka Social Insider, dostupné z www.socialinsider.cz 

Vyhledávání probíhá pomocí klíčových slov, která jsou nastavena a dají se dále 

slučovat do tematických oblastí. Výhodou je, že analýza dat probíhá v reálném čase a 

kromě vypsaných dat jsou k dispozici i data vizuálně zpracovaná v grafech. Social Insider 

pracuje i s náladou uživatelů, tedy se sentimentem. Nástroj je schopen vyhodnotit, zda se 

jedná o poznámku, zmínku či příspěvek s pozitivním, negativním nebo neutrálním 

charakterem.  

Při vyhledávání pomocí klíčových slov máme k dispozici volitelné atributy, 

jejichž použitím zvyšujeme úspěšnost vyhledávání. Jedná se o klíčové slovo jako takové, 

dále lze doplnit frázi, neboli s jakým dalším slovem či slovním spojením se naše klíčové 

slovo může vyskytovat a třetím atributem je, zda se klíčové slovo bude skloňovat (v jazyce 

českém je toto velmi důležitá funkce). Ve výsledcích vyhledávání, které máme již k 

dispozici z prvního kroku, je možné i nadále vyhledávat. Můžeme si například zvolit slovo, 

které má nějaký negativní charakter, jako například „chyba“ nebo „nefunkční“ a 

dostaneme se k většímu detailu. Nad těmito slovy lze v hlubším vyhledávání nastavit tzv. 

alerty, neboli upozornění, abychom měli ihned k dispozici, že naše klíčové slovo bylo 

někde uvedeno právě s námi vybraným negativním přívlastkem.  
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Social Insider umožňuje několik nastavení vyhledávání klíčových slov – slovo 

samotné nebo celou frázi, dvě klíčová slova navzájem nějak propojená, nemusí se v textu 

vyskytovat u sebe, to nazýváme hledáním volným, opakem je hledání těsně, tedy dvě 

klíčová slova jsou uvedena hned vedle sebe. Hledání může probíhat i jen v některých 

částech, například pouze v nadpisu nebo lze nastavit pouze relevantní zdroje.  [18]   

3.4.3 Newton Media 

Newton Media patří mezi další české firmy zabývající se monitoringem sociálních 

sítí v prostředí českého internetu. Kromě monitoringu sociálních sítí se zabývají analytikou 

– zpracují analýzu dat vztahujících se k firmě a dokáží zhodnotit, v jaké situaci se 

společnost nachází a pomůže ji lépe nasměrovat. Mimo jiné se zabývají mediálním 

obrazem, tedy jak společnost vypadá v očích veřejnosti a jak by měla vystupovat navenek 

na základě získaných informací. 

Z monitoringu je k dispozici mimo monitoringu sociálních sítí i sledování zpráv, 

denní výběr zpráv, online monitoring internetu, monitoring inzerce a reklamy, včasné 

varování (včasné zjištění negativní publicity) a monitoring zahraničních médií. 

Analytická práce převádí data získaná z monitoringu do podoby reportů či zpráv, 

které jsou zákazníkovi srozumitelné a získává z nich pro něj relevantní informace. Pro 

analýzu není třeba být aktivní na sociálních sítích, lze si nechat zpracovat analýzu 

konkurence, abychom věděli, jak je zákazníky vnímána, jak o ní hovoří a všechna tato data 

pro nás mohou být studnicí nápadů, jak snížit konkurenční náskok nebo jak začít s 

marketingem na sociálních sítích. 

Pomocí analýzy sociálních sítí lze získat informace o tom, jak úspěšná je 

komunikace na sociálních sítích, jaký mají uživatelé názor na značku nebo produkt, získat 

informace o konkurenci nebo zjistit nejvýznamnější uživatele, jež mohou ovlivňovat 

chování dalších uživatelů. 

Stejně jako ostatní agentury se zabývají monitoringem nejznámějších sítí jako je 

Facebook, Twitter, Youtube, Google+ a Instagram, ale i diskuzními fóry, diskuzemi pod 

články a blogy. [19]  
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Obrázek 12 - Grafické znázornění výsledků analýzy publicity developerských projektů, dostupné z 

http://www.newtonmedia.cz/cs/mediainfo-cz/analyzy-studie/jak-se-promenoval-medialni-obraz-

nejvyznamnejsich-developeru/detail 

3.4.4 Buzzboot 

Další českou firmou zabývající se monitoringem a analýzou sociálních sítí je 

Buzzboot. Stejně jako ostatní společnosti, se zabývá monitoringem na nejvýznamnějších 

sociálních sítích, jako je Facebook, Twitter, Google+ a diskuzních fórech a blozích. 

Pomocí tohoto nástroje lze s uživateli komunikovat napřímo a identifikovat potenciální 

hrozby v reálném čase. Buzzboot ve svých referencích uvádí mimo jiné politické strany, 

které se zviditelnily a dostaly se z nejnižších příček sledovanosti až na vrchol, tedy do 

poslanecké sněmovny.  

Buzzboot má 14 denní zkušební lhůtu, kdy je možné zjistit, jaké výhody 

uživatelům přináší, jak se s ním pracuje a jaké další možnosti s ním uživatelé mají. Po 14 

dnech se přechází na placenou verzi (od 990,- měsíčně pro soukromé osoby až po 3600,- 

měsíční paušál pro firmy či 9600,- pro agentury). 

Princip je stejný jako u přechozích služeb – tedy po vydefinování klíčových slov 

(produkt, firma, konkurence), následuje sledování definovaných klíčových slov na 

sociálních sítích a analýza výsledků, která je pro přehlednost zpracovávána pomocí tabulek 
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a grafů a v neposlední řadě analýza komunikace uživatelů sociálních sítí k zabránění 

negativní publicity a komunikaci s uživateli sociálních sítí napřímo. [20]  

 

Obrázek 13 - Domovská stránka Buzboot, dostupné z  http://www.49.cz/b/#vitejte 

3.4.5 Zoomsphere  

Zoomsphere je dalším českým nástrojem pro monitoring sociálních sítí. Skládá se 

z pracovních prostorů oddělených pro jednotlivé projekty. Tato oddělení mohou být 

sdílena s dalšími uživateli, je tedy možné je sdílet v rámci celé společnosti. Jednotlivá 

oddělení jsou složena z modulů, které jsou uživatelsky přívětivé, jejich uspořádání lze 

měnit pomocí drag and drop funkce, tedy chytit a přetáhnout, tím si uživatelé upravují 

pracovní prostředí k obrazu svému.  

Moduly jsou následující – vydavatel, analytik, monitorování, porovnání, péče o 

zákazníky, tvůrce sestavy a CRM. V modulu vydavatel lze naplánovat kalendář příspěvků, 

tedy kdy a jaký příspěvek bude publikován, na té které sociální síti a obsahuje schvalovací 

proces mezi klientem a poskytovatelem. Modul analytik, jak již název vypovídá, slouží k 

analytice dat získaných ze sociálních sítí. Lze zjišťovat nejčastější uživatele, jejich aktivitu, 

zapojení a další informace. Monitorování slouží ke sledování definovaných klíčových slov 

na sociálních sítích, internetových stránkách, diskuzích a fórech, samozřejmou součástí je i 

nastavení oznámení o výskytu klíčových slov. Porovnání dat, míra odpovědí a nejlepší 

příspěvky se zobrazují v modulu porovnání. V péči o zákazníky je zahrnuta možnost 

delegace na ostatní uživatele a vyhodnocování odpovědí na základě nastavené metriky. 

Vlastní pohled na získaná data si uživatel může nastavit v tvůrci sestav, který shromažďuje 

data ze všech modulů. V modulu CRM lze identifikovat lídry a jejich činnost na dalších 

sociálních sítích.  

Mezi referencemi Zoomsphere uvádí firmy jako je Raiffeisen Bank, O2 nebo Ikea. 

[21]  
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Obrázek 14 - Ukázka analytického modulu Zoomsphere, dostupné z https://www.zoomsphere.com/ 

3.4.6 eMerite 

eMerite je česká společnost zabývající se monitoringem sociálních sítí. Sami na 

svých stránkách uvádí, že jsou schopni zajistit hodnocení firem, značek, produktů a služeb 

jak na sociálních sítích, tak i v diskuzích probíhajících pod články na internetu. Jejich 

vyhledávaní je směrované i na porovnávací stránky, například Heuréka nebo hodnocení 

výrobků přímo na stránkách jednotlivých e-shopů.  

Vzhledem k tomu, že na výsledcích monitoringu se podílí lidský faktor, tedy 

monitorovaná slovní spojení, respektive výsledky vyhledávání jsou kontrolovány lidmi, 

dochází k eliminaci nerelevantních a bezobsažných výskytů klíčových slov. 

Vyhledávaní klíčových slov a jejich spojení není vždy zárukou kompletního 

monitoringu, společnost eMerite se tedy zabývá i kontextem, jinak řečeno příspěvky, které 

neobsahují klíčová slova, ale zapadají do kontextu (například v prvním příspěvku nějaký 

uživatel napsal, že je s firmou xy nespokojený a v následujícím příspěvku jiný uživatel 

uvádí opak, ale už neuvedl jméno společnosti). Dále do monitoringu zahrnují takzvané 

pasivní příspěvky, tedy zakliknutí pole souhlasím/nesouhlasím u příspěvku jiného 

uživatele, nebo „like“ na Facebooku. [22]  
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4 SILNÉ A SLABÉ STRÁNKY MARKETINGU NA SOCIÁLNÍCH 

SÍTÍCH 

Jako vše, má i marketing na sociálních sítích světlé a stinné stránky.  Jak jsem již 

dříve zmiňovala, mezi velké výhody patří komunikace se zákazníkem, přímé cílení a 

možnost fungování v reálném čase.  Mezi nevýhody lze zařadit všeobecnou nedůvěru v 

internet jako takový a v sociální sítě, obavy ze zneužití jména a poškození dobré pověsti. 

4.1 Výhody 

Hlavní motivací, proč si pořídit firemní profil na sociální síti je možnost přímé 

komunikace se zákazníkem. Je možné reagovat na jeho příspěvky vložené na firemní profil 

a tím korigovat směr diskuze. Pokud se uživatel vyjádří například, že by ocenil jinou 

funkčnost u výrobku, na který reaguje, je možné mu okamžitě nabídnout nějakou substituci 

a tím ho uspokojit. Uživatelé oceňují okamžitou zpětnou vazbu na jejich dotazy či 

stížnosti, nepřipadají si tak nedůležití oproti firemním kolosům a tím podvědomě zvyšují 

své mínění o značce nebo produktu, které pak v diskuzích šíří dále. 

Z diskuzí, ve kterých se vyskytuje jméno firmy nebo se hovoří o konkrétním 

výrobku, mohou firmy získat mnoho cenných informací o tom, co by jejich současní či 

potenciální zákazníci ocenili, co očekávají a jaká jsou jejich přání. Pokud například 

provozovatel restaurace zjistí, že někdo ocenil servis, kvalitu nebo prostředí při 

narozeninové oslavě, může okamžitě poděkovat za zpětnou vazbu a například nabídnout 

narozeninový balíček jako službu pro další případné zájemce. 

Je možné prezentovat produkty nebo služby přímo lidem, kterým je nabídka 

určena. Tím, že uživatelé se hlásí k odběru novinek sami a dobrovolně, odpadá 

nepříjemnost ve formě spamování. Odběratelé jsou již vybranou cílovou skupinou, jež se o 

jejich výrobky či služby zajímá. [23] 

4.2 Nevýhody 

Bohužel je stále rozšířena nedůvěra v internet sám o sobě a sociální sítě. Lidé jsou 

opatrní, jsou si vědomi, jak lze na internetu člověka jednoduše oklamat či okrást. 

Internetové podvody se mimo jiné projevují falešnými identitami, fingovanými pozitivními 
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komentáři. Snad každý již někdy narazil na sociálních sítích na příspěvek, který byl 

přinejmenším podezřelý. Příkladem může být status o zázračném zhubnutí mnoha kil 

během velmi krátkého časového úseku za pomocí nějakého zázračného přípravku nebo 

přístroje. Takovýto příspěvek mívá často mnoho pozitivních komentářů, ale člověk je tvor 

od přírody nedůvěřivý a jeho nedůvěřivost je podpořena zkušenostmi, ať již vlastními nebo 

převzatými, a logicky usuzuje, že nic není samospásné a že propagovaný výrobek nebude 

až takovým zázrakem. A právě tady vlna pozitivní komentářů, pocit, že se nejedná o férové 

jednání, zesiluje. Je proto nutné nejdříve vybudovat pozitivní dojem, získat reálné kladné 

hodnocení a rozšířit počet odběratelů natolik, aby firma byla považována za 

důvěryhodnou.  

Další nevýhodou je očerňování jména nebo šíření kritiky. Vždy se najde nějaký 

nespokojený zákazník, který může jedním negativním komentářem své zkušenosti vyvolat 

lavinu podobných. Například velmi často se s touto reakcí setkáváme u jakéhokoliv 

příspěvku O2 – i pokud se nejedná o prezentační (prodejní) příspěvek, vždy se najde 

někdo, kdo naprosto mimo téma zmíní vysokou cenu tarifu nebo nestabilnost internetového 

připojení. Právě v tomto bodě je nejdůležitější okamžitá reakce, pokud si například uživatel 

stěžuje, že mu přišla nepřiměřeně vysoká faktura za služby, které ani nevyužil, je správná 

reakce ze strany O2, že se okamžitě zajímá, o jaký konkrétní případ se jedná a nabízí řešení 

(poslat detailnější informace soukromou zprávou a sjednat nápravu). Neméně důležité je 

ale následně zveřejnit výsledek řešení, tedy aby ostatní viděli, že se nic nezametlo pod stůl, 

že zákazník je vždy na prvním místě a jeho pozitivní názor je důležitý. 

Na sociálních sítích se lze snadno vydávat za někoho jiného. Je tedy dobré mít 

přehled, kdo vše vystupuje pod stejným jménem firmy. Může se jednat o uživatele, jež má 

v plánu pošpinit dobré jméno společnosti, ať už z jakéhokoliv důvodu. Pokud firma na 

takovýto profil přijde, je vhodné se od něj veřejně distancovat. [23] 

4.3 Právní aspekty 

Prostředí sociálních sítí je opravdu dynamické, podmínky se mění velmi často. K 

novým funkčnostem aplikací sociálních sítí mohou přibývat i nová omezení, jak je lze 

využívat. Podmínky užívání sociálních sítí firmami se také modifikují na základě toho, jak 

se vyvíjejí soudní spory nebo tyto podmínky reagují na změny v zákonech. 
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„Právní vztah, který vzniká v souvislosti s registrací a užíváním služeb 

nabízených provozovateli sociálních sítí je natolik atypický, že není možné použít žádný 

zákonem stanovený smluvní typ. V případě absence výslovného ustanovení ve smlouvě tak 

bude pro obě smluvní strany obtížné dovozovat svá práva a nároky ze zákona odkazem na 

nějaké přiměřené použití toho či onoho ustanovení. Platí tak zásada, že obě smluvní strany 

budou mít právě taková práva a povinnosti, jak si je ve smlouvě sjednají.“ [24]  

Častým jevem je, že je nutné řídit se zákonem země, ve které je sociální síť 

provozována. Nejtypičtějším příkladem je Facebook, který veškeré soudní spory řeší pouze 

v Santa Clara County, Kalifornie, USA. Výjimkou je ovšem Německo, které si vydobylo 

právo řídit se zákony své země. 

Podmínky každé sociální sítě se liší. Zatímco Twitter se drží svého hesla o 

stručnosti a jeho podmínky jsou poměrné krátké a jasné, Facebook má podmínky užívání 

opravdu rozsáhlé a roztříštěné. Podmínky Facebooku jsou v několika oddělených 

dokumentech a jsou složité. Není překvapením, že uživatele při zakládání profilu tyto 

podmínky pouze odsouhlasí, ale nečtou je.  

S rozmachem sociálních sítí a tedy přidruženým rozšířením reklamy na nich bylo 

nutné specifikovat pravidla. Je nutné si uvědomit, že sociální sítě jsou jen dalším 

reklamním kanálem, stejně jako noviny, televize, rozhlas. Podmínky jsou tedy shodné a 

řídí se zákony dané země. Druhou věcí je to, že podmínky si nad rámec zákona specifikuje 

každá sociální síť sama, a tak koriguje rozsah reklamy, kterou lze přes ni prezentovat. „Na 

Facebooku je poměrně jednoduchou formou reklamy zveřejňování facebookových 

bannerů, popř. zřízení fanouškovské (tzv. fan) stránky. Jiné formy reklamy však mohou být 

přípustné pouze za splnění poměrně přísných podmínek jednotlivých provozovatelů.“ [24] 

Podle platného právního řádu v České republice je obchodním sdělením jakákoliv 

forma sdělení, a to včetně reklamy a odkazování k návštěvě internetových stránek, které je 

se záměrem přímé nebo nepřímé podpory zboží či služeb nebo image firmy. Pokud má 

firma k dispozici kontaktní údaje uživatele a chce je využít k šíření obchodního sdělení 

pomocí prostředků elektronické komunikace, musí k tomu mít udělený uživatelův souhlas. 

Marketingová strategie pro sociální sítě je tedy poměrně náročnou disciplínou z toho 

důvodu, že musí být splněn nejen její účel, ale i zákonné podmínky a podmínky 

provozovatele sociální sítě. 
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Firma v plném rozsahu odpovídá za obsah zveřejněný na svém profilu, není 

podstatné, kdo je autorem daného příspěvku. Pokud tedy firma využívá pro správu svého 

profilu zaměstnance, třetí osoby nebo externí poradce, je vhodné písemně upravit 

podmínky prezentace na sociálních sítích. Vždy je vhodné provádět kontrolu 

zveřejňovaných příspěvků. V neposlední řadě je třeba mít na zřeteli autorská práva nebo 

nekalou soutěž. 

  



Bc. Petra Marešová: Analýza a návrh metodiky využití sociálních sítí pro marketing 

2016    32 

 

5 NÁVRH METODIKY MARKETINGU NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH 

PRO FIRMY 

Stojíme na počátku našeho snažení o tvorbu marketingu na sociálních sítích. Již 

víme, že si nejprve musíme vybrat síť (sítě), na kterých chceme být aktivní. Zvolit, zda 

budeme vystupovat za firmu jako takovou nebo nějaký konkrétní produkt, jakou analytiku 

a monitoring budeme využívat a jak jsme schopni s výsledky analýzy pracovat dále, 

abychom z nich měli užitek. 

Je však potřeba zodpovědět si několik dalších základních otázek: 

 „Proč ho vlastně chcete, co si od něj slibujete a jak s ním budete pracovat? 

 V jakém formátu výstup z monitoringu potřebujete? Jako prostý text, Word, Excel 

nebo databázi? 

 Co budete sledovat – jen ty kanály, které kontrolujete, nebo i zmínky mimo ně? 

 Jak rychle výsledky potřebujete – stačí jednu denně, častěji, nebo dokonce v 

(téměř) reálném čase?  

 Budete vyžadovat souhrnné analýzy? A zase – jak často a v jakém formátu? 

 Dokážete výstupy z monitoringu sociálních sítí sladit s výstupy monitoringu 

klasických médií?  

 Budete jen registrovat, co o vás lidí na sociálních sítích píšou, nebo budete na jejich 

případné poznámky nějak reagovat? Kdo to bude dělat? Jak budete s výsledky 

pracovat dále?  

 Jak zjistíte, kdo má kompetence k řešení? Jak dotyčnému problém předáte? Mohou 

se vzájemně úkolovat lidé z jiných oddělení? Budou se tedy i nějak hodnotit? Jak se 

dozvíte, že je incident vyřešený?  

 A to hlavní: jak jsou nastavené cíle a kdo to celé platí?“ [25]   

Návrh metodiky pro marketing na sociálních sítích není pro všechny sítě stejný. 

Jak již víme, každá sociální síť je specifická a tedy i marketing pro ni musí být specifický. 

Volba sítě je tedy prvním a možná jedním z nejdůležitějších kroků. V podmínkách, které 

panují v České republice, máme prakticky na výběr pouze mezi dvěma sociálními sítěmi – 

Facebook a Twitter. Samozřejmě bychom mohli zvolit i sítě jiné, ale ty nepřináší tolik 

výhod a možností, jak být marketingově aktivní a zároveň oslovit co největší počet lidí. 

Volba tedy zůstává mezi Facebookem a Twitterem. 
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Zde se můžeme podívat na jednoduchý výčet vlastností těchto dvou nejsilnějších 

sítí ve vztahu k marketingu: 

Facebook 

 velká penetrace mezi uživateli v České republice;  

 jednoduchost; 

 podpora marketingových nástrojů; 

 vlastní analytický nástroj na vyhodnocování reklamních kampaní; 

 integrovaný plánovač publikací příspěvků; 

 plánovač reklamních kampaní; 

 vytváření okruhu uživatelů pro snadné cílení marketingové kampaně. 

Twitter 

 není nutnost vytvářet okruhy uživatelů (vše je veřejné); 

 nízká penetrace mezi uživateli v České republice; 

 lidé často netuší, jak princip Twitteru funguje (princip hashtagů); 

 spíše rozšířen mezi vzdělanějšími lidmi; 

 věk uživatelů nemá takový rozsah jako u Facebooku. 

Z výše uvedeného vyplývá, že lepší volbou pro marketing na sociálních sítích je 

Facebook. 

5.1 Založení stránky 

V prvním kroku jsme tedy dle logických kritérií zvolili, že budeme marketingově 

aktivní na Facebooku. Budeme tedy postupovat podle následujících kroků: 

a) Cíl stránky 

 před založením profilu je nutné vědět, jaký přínos od stránky očekáváme, jaký 

máme plán a co jsme ochotni investovat. 

b) Registrace 

 zvolit typ stránky na Facebooku, který nejlépe vystihuje náš záměr  

 zvolit vhodný název (výstižný, jednoznačně identifikovatelný a přiřaditelný); 

 zvolit profilový obrázek. 
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c) Informace 

 vyplnit co nejvíce relevantních informací o firmě; 

 uvést vlastní webové stránky. 

d) Nastavení stránky 

 nastavit obecné vlastnosti stránky (přidat stránku do oblíbených, zviditelnit stránku, 

povolit zasílání zpráv od uživatelů, zadat věkové omezení, v případě, že je to 

nutné); 

 upravit další nastavení (především vyplnit dobu reakce na zprávy, nastavit 

automatické odpovědi a autorství příspěvků). 

Dále se podrobněji podíváme na možnosti, které se skrývají pod jednotlivými 

záložkami.  

Cíl stránky 

Při založení stránky bychom již měli mít rozmyšleno, co je naším cílem. Můžeme 

se zaměřit pouze na získávání klientů nebo využít stránku k propagaci firmy nebo výrobku 

či k prodeji. Nejvýhodnější je kombinace všech těchto faktorů. Pokud bude naše společnost 

zaměřena například na potravinové doplňky, neměl by být prezentovaný obsah zaměřen 

pouze na jejich prodej. Vhodné je doplnit příspěvky o odkazy na videa a články o zdravém 

životním stylu, lze se inspirovat na zahraničních facebookových stránkách se stejným nebo 

podobným zaměřením. Můžeme vkládat i ankety a soutěže k udržení pozornosti odběratelů 

a k jejich motivaci. Doporučený poměr prodejních příspěvků vůči jinému hodnotnému 

obsahu je 20:80. 

K udržení zájmu uživatelů je nutné určení vhodné frekvence publikace příspěvků. 

Pokud budeme publikovat méně často, je možné, že si odběratelé příspěvku ani nevšimnou 

(mohou navštěvovat Facebook pouze několikrát týdně a příspěvek se dostane v kanálu 

příspěvků tak nízko, že už ho neuvidí). Ideální je tedy publikovat jeden až dva příspěvky 

denně, ale s tím, že by měly mít vypovídající hodnotu. Abychom nemuseli často 

navštěvovat administrátorské rozhraní a psát příspěvky, je možné připravit si je předem. U 

každého příspěvku se dá nastavit, kdy se zobrazí odběratelům – rok, měsíc, den, dokonce i 

čas. Je tedy dostačující příspěvky připravit jedenkrát týdně a zvolit u nich termín 

publikace. 
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Registrace 

V případě že se rozhodneme pro Facebook, je prvním krokem založení stránky na 

https://www.facebook.com/pages/create.php. Stránku na Facebooku vytváříme buď již 

jako registrovaný uživatel Facebooku nebo úplně nový uživatel. V obou případech je nutné 

mít registraci, tedy pokud žádnou nemáme, bude po nás vyžadována hned po volbě druhu 

(typu) stránky. 

Na tomto místě stojíme před volbou, jaký typ stránky vlastně požadujeme. Na 

výběr jsou následující možnosti: místní firma nebo místo; společnost, organizace nebo 

instituce; značka nebo produkt; umělec, skupina nebo veřejně známá osobnost; zábava; 

účel nebo komunita. Pokud chceme zviditelnit například nově otevřenou restauraci, volíme 

první možnost, tedy místní firma nebo místo. Je-li naším podnikatelským záměrem nějaký 

výrobek nebo chceme-li budovat identitu značky je naší volbou značka nebo produkt. 

Zajímavou možností je i kategorie Účel nebo komunita a to v případě, že máme ambice 

vytvářet komunitu v oboru, ve kterém podnikáme. Chceme-li vytvořit stránky naší 

společnosti jako takové, volíme možnost druhou.  

 

Obrázek 15 - Úvodní stránka při zakládání firemního profilu na Facebooku, dostupné z www.facebook.com 

Jakmile si zvolíme možnost, která je pro nás nejvhodnější, vyplníme údaje, které 

jsou vyžadovány. U společnosti, instituce se jedná o kategorii, ve které společnost podniká 

a je nutné také zadání názvu společnosti. Vyplní se se popis, o čem stránka bude 

pojednávat a doporučuje se udat odkaz na vlastní webové stránky. Dále se zobrazí 
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možnosti, kde existuje pouze volba ano a ne. Dotazy jsou následující – zda stránka 

představuje skutečnou společnost, událost nebo účel a zda se jedná o autorizovaného 

oficiálního zástupce organizace. V případě, že jde tedy o naši společnost, v obou případech 

vybíráme možnost ano. Následuje výzva k nahrání profilového obrázku. Profilový obrázek 

je čtvercový, ale zdrojový soubor tento tvar mít nemusí. Za profilový obrázek se volí něco, 

co vystihuje společnost, pro niž je stránka zakládána. Může to být logo či cokoliv, co je 

jednoznačně identifikovatelné a přiřaditelné k té dané společnosti. Vhodné je doplnit 

profilový obrázek o popisek, nejlépe název společnosti a webové stránky. Tento postup 

aplikujeme i u úvodního obrázku. V obou případech je význam popisku u fotografie 

důležitý, pokud si budou uživatelé prohlížet fotky na stránce, tak se jim zároveň zobrazí 

popis a odkaz na firemní webové stránky. V posledním kroku si stránku přidáme do 

oblíbených. Toto není to nutné, ale takto se nám vytvářená a spravovaná stránka zobrazí 

v levém sloupci na facebookové stránce po přihlášení na profil. Pak už se zobrazí stránka 

jako taková, která je však momentálně prázdná, obsahuje jen název a profilový obrázek 

(úvodní fotku). Než začneme zvát uživatele, aby stránku označili jako „To se mi líbí“ je 

důležité na stránku dostat co nejvíce relevantních informací. [26] [27] [28]    

 

Obrázek 16 - Třetí krok při zakládání stránky pro účel, dostupné z www.facebook.com 

Informace 

Dalším krokem je vyplnění informací o společnosti jako takové. V nabídce jsou 

následující možnosti: Kategorie, název, témata, webová adresa na Facebooku, založeno, 

stručný popis, impresum, webová stránka, oficiální stránka a ID Facebook stránky. Pole 



Bc. Petra Marešová: Analýza a návrh metodiky využití sociálních sítí pro marketing 

2016    37 

 

„kategorie“ je již vyplněné z registračního kroku, ale i tak je modifikovatelné. „Název“ je 

shodný s názvem, který jsme zadávali při registraci, ale rovněž je možné ho změnit. 

Následuje položka „témata“, kam se zadávají 3 slova, která jsou charakteristická pro námi 

vytvořenou stránku. V kolonce „založeno“ je umožněno vložit datum založení společnosti, 

otevření, vytvoření nebo spuštění projektu. „Stručný popis“ je opět shodný s popisem 

z registrace a je editovatelný. „Impresum“ je pole, které je v některých zemích povinné a 

uživatelé v něm musí uvádět prohlášení o vlastnictví. V České republice je toto pole 

nepovinné. V „podrobném popisu“ lze uvést více informací o tom, čeho se stránka týká, 

proč byla založena, co na ní bude atp. Do pole „webová stránka“ lze uvést webové stránky, 

pokud je firma má, přidává to na věrohodnosti a zvyšuje se tím možnost prokliku na 

webové stránky. Pole „oficiální stránka“ je spojeno s uvedením osoby nebo konkrétní 

značky, se kterou má založená stránka souvislost. Například pokud se jedná o stránku 

nějakého produktu, uvede se zde název firmy, které produkt patří. Poslední je „ID 

Facebook stránky“, to je přidělené automaticky. [28] 

Nastavení 

Pod modrým záhlavím stránky jsou vpravo uvedeny dva odkazy – nastavení a 

možnosti. Právě nastavení je důležitou součástí vybudování profilu. 

 

Obrázek 17 - Menu nastavení profilové stránky, dostupné z www.facebok.com 
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První položkou na seznamu možností volby obecné je „oblíbené“, to značí, zda 

stránku máme přidanou mezi své oblíbené stránky či nikoliv. „Viditelnost stránky“ 

vypovídá o tom, že stránka je viditelná a tedy ji může  kdokoliv dohledat. Tuto možnost lze 

deaktivovat a zrušit zveřejnění stránky, tato volba je vhodná v případě, že na stránce teprve 

pracujeme a nechceme, aby byla vidět rozdělaná práce. Možnost „příspěvky návštěvníků“ 

definuje, kdo může na stránku vkládat příspěvky. Pokud tuto možnost povolíme, dále 

máme volbu, zda mohou vkládat i videa a fotografie a zda tyto jejich příspěvky chceme 

kontrolovat před jejich zveřejněním. Tím zabráníme negativním příspěvkům nebo 

spamování, avšak upozorňuje to na cenzuru na stránce. „Okruh uživatelů kanálu vybraných 

příspěvků a viditelnost příspěvků“ dává možnost redukovat okruh uživatelů pro kanál 

vybraných příspěvků a omezovat viditelnost publikovaných příspěvků. Pole „zprávy“ 

umožní uživatelům kontaktovat správce stránky či stránku napřímo soukromou zprávou. 

Má-li tedy někdo nějaký dotaz a nechce ho publikovat přímo na stránku, má možnost 

poslat soukromou zprávu pouze mezi ním a stránkou. Doporučuje se mít vždy zprávy 

povolené. „Možnosti označování“ – definují okruh uživatelů, kteří mohou označovat fotky 

zveřejněné na stránce. Na výběr je administrátor nebo všichni. „Označování stránky 

ostatními uživateli“ povoluje ostatním uživatelům, ať už jednotlivcům nebo neosobním 

stránkám stránku označit na svém profilu. „Věkové omezení“ definuje, pro jaké věkové 

skupiny je stránka určena, tedy například pokud by se jednalo o tabákové výrobky, nebude 

se stránka zobrazovat osobám mladším 18 let, jak je definováno českým právním řádem. 

V „moderování stránky“ lze vydefinovat ta slova, která jsou zakázána používat 

v příspěvcích. Může se jednat například o vulgarismy. S tím souvisí následující možnost a 

to „filtr vulgárních výrazů“, kde se dá nastavit úroveň filtru – žádná, střední a silná. Pole 

„návrhy podobných stránek“ umožňuje, aby se stránka navrhovala uživatelům při 

zobrazení podobných stránek. „Přidávat příspěvky ve více jazycích“, zde se volí, zda je 

umožněno přispívat i v jiné jazyce než je čeština. „Pořadí komentářů“ určuje, jakým 

způsobem se budou řadit nejnovější komentáře. „Stáhnout stránku“ umožňuje uložit si 

kopii stránky jako takové, tedy uložit si všechny příspěvky, komentáře, zveřejněné 

fotografie a informace o stránce, může se jednat o zálohu. Možnost „sloučit stránky“ je zde 

uvedena pro případ, že je jedním administrátorem vytvořeno více stránek se stejným 

zaměřením. Poslední možností v nastavení je „odebrat stránku“ touto volbou se stránka 

trvale odstraní a bude již nadále neaktivní a nedohledatelná. 
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V menu je další položkou pole „Zprávy“, zde je na výběr, za jak dlouho jsme 

schopni zareagovat na přijatou zprávu. Volíme si mezi: obvykle reaguje během několika 

minut, do hodiny, během několika hodin, během jednoho dne nebo výchozí nastavení, 

které vypočítává průměrnou dobu odezvy na zprávu. Automatické odpovědi umožňují 

poslat okamžitou odpověď na přijatou zprávu. Přičemž nejčastěji se používá text typu 

„děkujeme za vaši zprávu, jakmile to bude možné, odpovíme vám“. Stejně jako jsou 

možné automatické odpovědi na zprávy, je možné si nastavit i vlastní pozdrav do 

messengeru. Ten se zobrazí ihned po otevření messengeru, ještě než uživatel začne psát. Je 

to pro něj návodné, v jakých mezích se v komunikaci s námi může pohybovat. Zda se 

jedná o přísně oficiální komunikaci nebo zda je zvolen přátelský styl. 

„Informace“ o stránce odkazují přímo na počátek, kdy jsme po registraci 

vyplňovali informace o stránce. 

„Autorství příspěvků“ – zde se definuje, zda vložený příspěvek bude mít za autora 

název stránky nebo jméno osobního uživatele, pod nímž je vytvořen firemní profil. 

„Upozornění“ dává možnost výběru, kdy bude zakladatel stránky informován o 

tom, že na stránce došlo k nějaké změně, aktivitě. Dají se nastavit kritéria, pro jaké aktivity 

má být upozornění zobrazováno (nová zmínka o stránce, nové komentáře, úpravy vlastních 

komentářů, noví odběratelé, identifikace, to se mi líbí). Upozornění lze nastavit i na přijaté 

zprávy, lze ho zasílat mailem nebo pomocí textových zpráv na mobilní telefon.  

„Role u stránky“, tato volba umožňuje nadefinovat uživatele, jež budou obsah 

stránky spravovat nebo na ní budou jinak aktivní. Role, které jsou k dispozici, jsou 

následující: správce, editor, moderátor, inzerent a analytik. Správce má specifickou roli, 

ten může spravovat veškeré oddíly, má tedy přístup ke všemu. Ostatní definovaní uživatelé 

mají přístup omezený. 

„Preferovaný okruh uživatelů“ umožňuje nadefinovat, o jaké uživatele máme 

zájem. Lze vybrat lokalitu, věk, pohlaví, zájmy a jazyky. 

„Aplikace“ nabízí možnost využití dalších aplikací, které by pro nás mohly být 

přínosné. Ve výchozím nastavení je v nabídce aplikace poznámky, s jejichž pomocí lze 

s přáteli sdílet zážitky ve formě psaných textů, označovat v nich přátele a ti mohou dále 

vkládat komentáře. 
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„Instagramové reklamy“, zde lze propojit facebookový a instagramový účet, aby 

se na něm zobrazovaly reklamy a tímto způsobem reprezentovaly firmu na dvou sociálních 

sítích zároveň.  

„Doporučené“ obsahuje dvě možnosti – oblíbené a vlastníci stránky. „Oblíbené“ 

zobrazuje stránky, jejichž fanouškem jsme se stali, a „vlastníci stránky“ dávají volbu 

zveřejnit vlastníka stránky. Tím se jeho osobní údaje stanou veřejnými v sekci informace a 

stránka se zobrazí na jeho osobním profilu. 

„Podpora pro stránku“ zobrazuje stav požadavků, jež byly položeny na podporu 

pro stránku. 

„Záznamy o aktivitách“, zde se zobrazují všechny aktivity, které vlastník stránky 

provedl, jednotlivé položky záznamů lze mazat. Záznamy se týkají informací, fotek, videí, 

příspěvků, komentářů, událostí atd. [28] 

5.2 Získání fanoušků 

K tomu, abychom mohli být marketingově aktivní na Facebooku, je nutné vytvořit 

si nějakou fanouškovskou základnu. Zde je několik kroků (možností), jak fanoušky získat: 

 pozvání k označení stránky jako „To se mi líbí“;  

 direct mail;  

 odkaz na webových stránkách;  

 offline propagace;  

 propagace webu (facebookový placený nástroj);  

 propagace příspěvků (facebookový placený nástroj). 

První možností je pozvat přátele z osobního profilu, aby stránku označili jako „To 

se mi líbí“. To je nejjednodušší používaný způsob. Stejně tak se doporučuje požádat 

zaměstnance, aby stránku taktéž označili. Jak přátelé, tak zaměstnanci mohou na svých 

profilech požádat své přátele, o označení stránky. Tím se již okruh oslovených značně 

rozšiřuje. [29] 

Další možností je rozeslání direct mailu. Pokud již tedy nějaké klienty máme a 

disponujeme jejich e-mailovou adresou, a zároveň jsou přihlášeni k odběru novinek, je 

vhodné do dalšího mailu vložit odkaz na facebookové stránky. 
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Nezapomeňme vložit odkaz na facebookovou stránku na své webové stránky, lidé 

dnes často využívají spíše informace na facebooku než na webových stránkách, proto je 

vhodné nabídnout jim i tuto možnost. 

Další způsobem získání fanoušků pro stránku je možnost off-line propagace.  

Pod tímto pojmem si můžeme představit například zmiňování facebookových 

stránek v rozhovorech, ať už v médiích nebo mezi lidmi při osobním setkání, dávání 

inzerátů do tištěných médií, radií. Lze umístit odkaz na faceboookové stránky na letáky, na 

vizitky ať už formou URL odkazu nebo QR kódu (kdy po načtení kódu pomocí aplikace na 

mobilním telefonu se otevře přímo internetová stránka). 

Propagace webu je facebooková možnost, která umožňuje dostat vytvořenou 

stránku a vlastní webové stránky do širšího povědomí, jedná se však o službu placenou. 

Pokud se rozhodneme jít touto cestou, během několika málo kroků a voleb začneme svou 

stránku a webové stránky propagovat pro široký okruh uživatelů. V menu „propagace 

webu“ volíme adresu URL, která má být propagována, zvolíme vhodný doplňující text a 

titulek s obrázkem. Dále definujeme okruh uživatelů, jimž se má propagace zobrazovat, 

tedy uživatele, na něž cílíme. Zadávají se také kritéria, na jaké pohlaví se zaměřujeme, věk, 

lokalita a zájmy. Následuje část, která se týká platby za službu. Zde vybíráme, jak dlouho 

má propagace trvat. Na výběr je 7 dní, 14 dní a 28 dní a je volen i počáteční den 

propagace. Tím se rozumí den, kdy se propagace spustí a začne se zobrazovat námi 

vydefinovaným uživatelům. Může to být počínaje okamžikem uložení nebo jiné 

v budoucnosti zvolené datum. Platby za reklamu se hradí ve zvolené měně a z účtu 

uživatele, jež stránku zřídil. Je nutné zvolit i způsob platby. A to buď kartou nebo přes 

PayPal. Tímto je nastavení propagace hotové, už se jen odklikne tlačítko propagovat. 

Získat fanoušky lze tedy mnoha způsoby, avšak to, že se někdo stane 

odběratelem, automaticky neznamená, že vidí publikované příspěvky. Facebook pracuje na 

principu toho, že na co klikáme, to vidíme. Z osobních profilů víme, že příspěvky 

uživatelů, na které nijak nereagujeme, postupem času mizí z kanálu příspěvků. Stejně tak 

tomu je i u firemních profilů. Uživatelé, kteří dali stránce „To se mi líbí“ nějaký čas vidí 

příspěvky, ale pokud na ně nebudou nijak reagovat, začne se frekvence zobrazovaných 

příspěvků snižovat. Možnost, jak zůstat v podvědomí i svých vlastních fanoušku je tedy 

v placené propagaci. Zaplatíme si za to, že se příspěvky budou zobrazovat i pokud na ně 
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uživatelé nijak nereagují. Toto Facebook nazývá organickým a placeným prezentováním. 

[28] [29] 

5.3 Analýza výsledků 

Abychom věděli, jaký užitek nám přináší aktivita na Facebooku, je nutné získaná 

data analyzovat. U Facebooku je vhodné využít jeho vlastní integrovaný nástroj „Přehled“.   

Z výsledků se tedy zaměříme na následující údaje: 

 počet fanoušků (kolik přibylo, kolik se odhlásilo, kolik jich je z organického a 

placeného vývoje);  

 zjišťujeme, zda odhlášení fanoušků nemá souvislost s publikováním příspěvku,  

 kontrolujeme dosah (kolika uživatelům se příspěvek zobrazil, jakou měrou se 

podílel organický a placený vývoj); 

 kontrolujeme, které oddíly stránky jsou nejnavštěvovanější (dle toho se snažíme 

integrovat reklamu); 

 sledujeme údaj, odkud uživatelé přišli (zda z Facebooku nebo z jiných webových 

stránek); 

 zjišťujeme nejvyšší aktivitu uživatelů, abychom mohli správně volit termíny 

publikací příspěvků; 

 informujeme se o demografických údajích o uživatelích. 

Nyní se podrobně podíváme na možnosti, které „Přehled“ nabízí a jak je využít. 

V menu stránky je možnost „Přehledy“, po kliknutí na ní se zobrazí stránka se 

všemi údaji, které lze analyzovat. V menu je přehled, to se mi líbí, dosah, zobrazení 

stránky, akce na stránce, příspěvky, videa, lidé a místní. 

Na souhrnné stránce „Přehled“ vidíme základní informace o tom, jakou má 

stránka popularitu, lze si zvolit časový interval, za který chceme data vidět, v dlaždicích se 

zobrazí hodnoty a porovnání s předchozím časovým úsekem.  
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Obrázek 18 - Základní stránka přehledu, dostupné z www.facebook.com 

Podrobnější informace získáme v jednotlivých položkách menu. Zobrazuje se 

celkový počet „To se mi líbí“, opět můžeme volit časový úsek. Níže je uveden graf, ze 

kterého je vidět, kolik fanoušků je z přirozeného (organického) vývoje, kolik z placené 

propagace, kolik se jich odhlásilo a kolik fanoušků je celkem. 

 

Obrázek 19 - Grafické zobrazení přírůstku a úbytku fanoušků, dostupné z www.facebook.com 

V „dosahu příspěvku“ je uvedeno, kolika lidem se příspěvek zobrazil a kolik 

z toho jich bylo organických a kolik placených. Níže je uveden graf, který zobrazuje počty 

reakcí, komentářů a sdílení, ukazuje i porovnání s předchozím obdobím. V záložce 

„zobrazení stránky“ je vidět celkový počet zobrazení stránky a které oddíly byly pro 

uživatele nejzajímavější (může se jednat o informace, timeline nebo třeba fotografie). V 

posledním grafu tohoto oddílu je vidět, odkud se uživatelé na stránky dostali, zda to bylo 

proklikem přes Facebook nebo například z jiných webových stránek, na kterých je uveden 

odkaz. Počty lze sledovat i dle demografických údajů jako je věk, pohlaví a další.  

V sekci Akce na stránce se obrazují počty akcí, které uživatelé na stránce 

provedli. Mohlo se jednat například o zobrazení informací, telefonního čísla, prokliknutí se 
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na uvedené webové stránky. Opět lze detailněji dělit dle demografických údajů (věk, 

pohlaví, zájmy, lokace). 

Pod položkou „Příspěvky“ je asi nejzajímavější přehled, který využijeme při 

plánování publikace příspěvků.  

 

Obrázek 20 - Grafické zobrazení stavu online fanoušků stránky, dostupné z www.facebook.com 

Z grafu vidíme, kdy jsou naši fanoušci online, tedy kdy je nejvyšší 

pravděpodobnost, že příspěvek uvidí. Na všechny vrcholy, které se v grafu objeví, bychom 

měli naplánovat publikaci příspěvku. Ve spodní přehledné tabulce se zobrazují informace o 

vložených příspěvcích – kdy byl zveřejněn, o jaký typ se jednalo (text, fotografie, video), 

jak byl příspěvek cílen, jaký měl dosah (organický, placený nebo celkový). Míra zaujetí, 

tedy kolik uživatelů na něj nějakým způsobem reagovalo – klikli na příspěvek nebo jen 

komentovali, sdíleli, označili „To se mi líbí“). 

 

Obrázek 21 - Přehledná tabulka přehledu příspěvků, dostupné z www.facebook.com 

V sekci „videa“ je přehled zhlédnutých videí, které byly na stránku publikované, a 

dělení, kolik vteřin videa uživatelé viděli. Z údaje o délce zhlédnutí získáváme informaci o 

tom, zda video bylo pro uživatele zajímavé. 

Záložka „lidé“ zobrazuje údaje o uživatelích, kteří jsou fanoušky. Graficky je 

znázorněno rozložení pohlaví, věku a následuje tabulka s geografickými údaji, tedy odkud 

fanoušek pochází (co má vyplněno na profilu), země, město a jazyk. 
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Obrázek 22 - Sekce „lidé“ v přehledu stránky na Facebooku, dostupné z www.facebook.com 

Položka „Místní“ analyzuje chování uživatelů ve vybrané lokaci a ve vybraných 

časech. Můžeme se zde dozvědět, že například v okruhu 5 km od místa našeho podnikání 

jsou nejaktivnější uživatelé mezi 18-19 hodinou v pátek a jsou v rozmezí mezi 25-34 lety. 

Tento údaj může být velice nápomocný při nastavování cílení reklamní kampaně (víme 

kdy, na koho a kde cílit reklamu). Dále můžeme vidět porovnání vynaložených nákladů na 

reklamu oproti procentu uživatelů, kteří reklamu na Facebooku viděli. Vidíme zde i 

detailní informaci o tom, kteří uživatelé v okolí firmy byli aktivní s rozložením dle věku 

pohlaví. Nechybí ani informace o tom, kolik lidí oznámilo svojí polohu z místa našeho 

podnikání. [28] 

5.4 Komunikace 

Pro správnou komunikaci je nutné držet se následujících pokynů: 

 plánování publikace na časové horizonty, kdy je největší dosah,  

 příspěvky plánovat dopředu pomocí dostupného nástroje příspěvky po sobě 

kontrolovat (zejména z gramatického hlediska), 

 u časově omezených akcí využívat plán distribuce, 

 zvolit vhodnou frekvenci vkládání příspěvků (zcela individuální, dle možností 

firmy, aby byla schopná publikovat pouze příspěvky, které jsou nějakým způsobem 

zajímavé) 

 prodejní příspěvky v poměru k ostatním by měly být 20:80. 

Komunikace na Facebooku je tou nejdůležitější součástí celého procesu. 

Optimálně zvolené frekvence publikování příspěvků jsou naprostou nezbytností. Z nástroje 

Facebooku o monitorování již víme, kdy má publikovaný příspěvek nejvyšší dosah, 
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největší počet zobrazení, proto plánujeme publikaci příspěvků právě na tyto časové 

horizonty. Vzhledem k tomu, že je velmi nepraktické čekat na ten správný moment a v ten 

publikovat, obsahuje Facebook nástroj, kde lze publikaci příspěvků naplánovat 

 

Obrázek 23 - Plánovač příspěvků na Facebooku, dostupné z www.facebook.com 

V horním menu zvolíme možnost „nástroje pro zveřejňování“, dále pokračujeme 

v levém menu na volbu „naplánované příspěvky“, v okně zvolíme vytvořit a můžeme 

naplánovat nový příspěvek. Otevře se okno, které je shodné jako při vkládání jakéhokoliv 

jiného příspěvku, tedy prostor na text, identifikace toho, zda se jedná o stav, fotografii 

nebo video nebo událost, ve spodních ikonách lze připojit fotografii, pocity, lokaci. 

Poslední možností je obrázek hodin, zde se navolí rok, měsíc, den, hodina a minuta, není 

nutné vyplňovat. Po stisknutí tlačítka naplánovat se otevře další okno, ve kterém se volí, 

kdy má být příspěvek zveřejněn. Tady se nastavuje přesný čas publikace tak, aby dosáhl na 

co největší počet uživatelů, tedy aby se zobrazil co nejvíce lidem v jejich příspěvcích 

kanálu. Jak již bylo výše uvedeno, volíme čas takový, který jsme získali z analytiky. 

V okně je dále nabízena možnost „Plán distribuce“. Zaktivováním této možnosti lze 

navolit, kdy se příspěvek přestane zobrazovat v kanálu vybraných příspěvků uživatelů. 

Distribuce může být nastavena v rozsahu 10 minut až půl roku od vytvoření. Pokud tedy 

máme v plánu publikovat nějakou časově omezenou akci, využitím této možnosti 

zajistíme, aby se příspěvek nezobrazoval, pokud již akce není aktuální. Naplánovaný 

příspěvek se zobrazí v souhrnu, kde jej lze dále modifikovat. Upravovat lze nejen text 

příspěvku, ale k dispozici jsou i možnosti okamžitého zveřejnění bez ohledu na 

naplánovaný termín, odebrání z plánu, opětovného naplánování a antidatování. Celý 

příspěvek je též možné odstranit. Další nabízenou možností je propagace příspěvku, o tom 

více v kapitole placená reklama. 
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Doporučuje se, pro udržení zájmu uživatelů a cílové skupiny, zveřejňovat alespoň 

dva příspěvky denně. Příspěvky musí být zajímavé, oslovující, dávající možnosti diskuze. 

Pokud budou všechny příspěvky pouze prodejního charakteru, uživatelé ztratí zájem a 

mohou odstoupit z odebírání příspěvků. Pokud bude frekvence dva příspěvky denně, je 

vhodné zařazovat prodejní příspěvek jedenkrát za dva až tři dny. Ostatní příspěvky by 

měly být zajímavostmi spojenými s firmou, například fotografie z otevření obchodu, 

informace o plánech do budoucna, příspěvky proklamující důraz na environmentalitu a 

podobně.  

V menu zveřejňování příspěvků jsou další možnosti sloužící k editaci a správě 

příspěvků. Je zde možnost prohlížet si příspěvky již zveřejněné a případně je upravovat, 

vytvořit si koncepty příspěvků a přehled příspěvků, jimž končí platnost. [28] 

5.5 Využití zpětné vazby 

Při získávání a využití zpětné vazby se budeme držet několika málo následujících 

kroků: 

 využijeme potlačeného ostychu uživatelů, 

 udržujeme kontakt (diskutujeme), 

 vzniklé negativní situace řešíme a vždy informujeme o výsledku, 

 získáváme inspiraci z uživatelských příspěvků. 

Sociální sítě jsou tím nejlepším způsobem, jak získávat zpětnou vazbu prakticky 

bez vynaložení nákladů a v reálném čase. Uživatelé, skryti z části za internetovou 

anonymitu, nemají ostych zpětnou vazbu poskytovat. Ať už ve formě příspěvků, které 

vkládají přímo na stránku firmy nebo pomocí komentářů pod vložené příspěvky. Jak jsem 

již dříve zmiňovala, s uživateli, nebo chceme-li, potenciálními zákazníky, je třeba udržovat 

kontakt. Je tedy vhodné, mít pracovníka, který bude s uživateli komunikovat. Pokud 

uživatelé vznesou nějaký dotaz, je možné na něj ihned reagovat a ostatní uživatelé reakce 

uvidí. Působí to pozitivně, že zákazník je vždy na prvním místě, že se firma snaží věci řešit 

a nedělá „mrtvého brouka“. Se zákazníky je třeba pracovat, udržovat jejich pozornost 

nabízet jim více než ostatní Pro všechny tyto oblasti, díky sociální síti, získáváme mnoho 

podnětů od uživatelů. Ti velmi často píší, co by se jim líbilo, co očekávají, co jim vadí a 

my jim můžeme přímo odpovídat. Pokud je tedy v plánu nějaká inovace, kterou uživatel 
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zmínil, máme zde prostor oznámit, že na tomto se již pracuje (pokud to prozatím není 

obchodním tajemstvím).  

Na sociálních sítích se jednoduše sbírají reakce na konkrétní produkty a služby, na 

profilech jiných společností se stejným předmětem podnikání se můžeme inspirovat a 

použít je ve svůj prospěch či se vyvarovat stejných chyb. 

Pokud uživatelé veřejně prezentují nějakou svou stížnost či nespokojenost, je 

důležité, aby bylo vidět, že se firma touto stížností zabývá a neméně důležité je publikovat 

výsledek, jak byla situace vyřešena a to ideálně ke spokojenosti obou stran. Toto 

zveřejňování může být návodné, v pozitivním slova smyslu, pro ostatní uživatele, jež se 

potýkají s podobným problémem, a eliminuje se tak četnost negativních komentářů, 

protože uživatelé již například z příspěvku vědí, že musí zaslat soukromou zprávou popis 

problému a své identifikační údaje, aby mohl být problém vyřešen. [28] 

5.6 Placená reklama 

Reklama je nejdůležitější součástí marketingu na sociálních sítích. V této 

kategorii bychom se měli držet následujících zásad: 

 správné zvolení okruhu uživatelů (cílit reklamu na konkrétní skupiny, věnovat 

pozornost jejich výběru), 

 zvolit umístění zobrazování reklamy (kde na stránce bude reklama viditelná), 

 stanovit rozpočet (kolik jsme ochotni do reklamy investovat, zda nám jde spíše o 

délku zobrazování reklamy nebo četnost), 

 zauvažovat nad typem doručování reklamy k uživateli (pokud spěcháme na 

výsledek, volíme zrychlené), 

 zvolíme vhodný text a obrázek reklamy (nezapomínáme, že to co uživatelé vidí nás 

prezentuje a buduje dobré jméno společnosti). 

 

Reklama na Facebooku 

Reklama na Facebooku je primárně založena na správném cílení obsahu. Ideální 

okruh uživatelů, které by reklama mohla oslovit, lze nastavit pomocí následujících kritérií 

– lokalita, demografické údaje, zájmy, chování a spojení. 
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Pomocí definování lokality lze cílit na uživatele, jež jsou z oblasti našeho 

podnikání. Lokalitu lze volit podle státu, města, PSČ nebo podle okolí našeho podnikání. 

Demografické údaje dávají možnost zvolit si detailnější cílení podle pohlaví, věku nebo 

třeba dle zaměstnání a jazyků, kterými uživatel hovoří. Pokud má uživatel vyplněny zájmy, 

může to být naším dalším kritériem výběru cílové skupiny. Je vhodné volit takové zájmy, 

jež jsou spojené s oblastí našeho podnikání, nebo takové, které by mohly přinést nové 

fanoušky. V chování uživatele je však skryto mnohem osobnější vyhledávání. Můžeme zde 

nastavovat, aby reklama byla cílená na uživatele podle jejich nákupního chování nebo 

podle způsobu přístupu na Facebook (mobil, web, tablet) či přímo konkrétně podle typu 

telefonu. Jednoduše řečeno, příslušenství na iPhone bude mnohem zajímavější pro 

uživatele, jež přistupují k Facebooku přes aplikaci ve svém iPhonu než pro uživatele, kteří 

využívají například telefony společnosti HTC. Pod heslem „spojení“ se skrývá možnost 

oslovit uživatele, kteří jsou přáteli uživatelů, kteří již dali stránce „To se mi líbí“. [31]  

V menu stránky na Facebooku zvolíme šipku úplně vpravo na konci modrého 

záhlaví a zvolíme možnost „vytvoření reklamy“. Otevře se nám zcela nová stránka, 

takzvaný správce reklam na Facebooku. Jako první je nutné zvolit cíl kampaně – 

propagace příspěvků, propagace stránky, nasměrování lidí na firemní web, zvýšení počtu 

konverzí na webu, získávání instalací aplikace, zvýšení zájmu o aplikaci, oslovení lidí 

v okolí firmy, zvýšení návštěvnosti události, vyšší míra využití firemní nabídky, zvýšení 

počtu zhlédnutí videa, sběr dat o potenciálních zákaznících. Jakmile máme rozmyšlen náš 

záměr, můžeme pokračovat dále. Pro tuto chvíli si zvolíme možnost propagace stránky.  

 

Obrázek 24 - Hlavní menu Facebook reklam, dostupné z www.facebook .com 
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Chceme si tedy zajistit více uživatelů, kteří by naši stránku označili jako „To se 

mi líbí“. Můžeme modifikovat název kampaně, který se nastaví automaticky, dle názvu 

stránky a možnosti kterou jsme zvolili a pokračujeme na „vytvořit účet pro reklamu“. 

V prvním kroku vybíráme zemi a měnu, v dalším kroku už se dostáváme k reklamě jako 

takové.  

Okruh uživatelů je velmi důležitou součástí plánování. Pokud je to naše první 

kampaň, kterou plánujeme, objeví se možnost „Nový okruh uživatelů“, to znamená, že 

okruh, který bude touto reklamou osloven, musíme nastavit. Po jeho nastavení ho lze uložit 

a tím pádem bude k dispozici i pro další kampaň. Okruh můžeme pojmenovat tak, 

abychom ho v budoucnu při plánování další kampaně jednoduše nalezli (například „do 30, 

Praha, sport“). Možnosti, které se zde nabízí k výběru okruhu uživatelů, jsou shodné 

s předcházejícími, tedy lokalita, věk, pohlaví. V podrobném cílení volíme zájmy. Ve 

„spojení“ lze okruh uživatelů naopak zúžit tak, aby se reklama zobrazovala jen lidem, kteří 

jsou v nějakém vztahu s naší stránkou, aplikací nebo událostí, případně volit kombinované 

možnosti. Dále lze vyloučit fanoušky stránky, přátele fanoušků nebo naopak zacílit pouze 

na fanoušky. Neméně zajímavou možností je vytvoření vlastního okruhu uživatelů, jejichž 

údaje máme k dispozici z naší obchodní činnosti. Tato možnost se nabízí nahoře pod 

výběrem okruhu uživatelů. Vlastní okruh vytvoříme jednoduše pomocí průvodce. Nejprve 

volíme možnost, zda chceme přidat seznam zákazníků, jejichž údaji disponujeme nebo 

vytvořit seznam lidí, jež navštěvují naši stránku - v tomto případě je nutné vložit na vlastní 

webovou stránku kód, který seznam vytvoří. Nebo můžeme zvolit seznam uživatelů, jež 

v naší aplikaci provedli nějakou akci (je nutné implementovat do aplikace facebookem 

poskytnutou sadu za účelem sběru informací, abychom tento seznam mohli vygenerovat). 

Pokud zvolíme seznam zákazníků, postupujeme dále dle průvodce, který nás navádí k 

výběru jedné ze 3 možností – nahrát soubor, zkopírovat a vložit vlastní seznam, importovat 

ze služby MailChimp. Pod možností nahrát soubor se skrývá nahrání souboru .txt nebo .csv 

přímo do aplikace, v souboru mohou být maily, telefonní čísla, uživatelé aplikace nebo ID 

inzerenta. Volba zkopírovat a vložit seznam zákazníků umožňuje nakopírovat telefonní 

čísla, emaily, uživatele aplikací a ID inzerenta, tyto informace jsou získané z Facebooku. 

Zdroj s MailChimp umožňuje spárování lidí z aplikace s uživateli Facebooku.  

Dalším krokem při nastavování reklamy je volba umístění, tedy kde se reklama 

bude zobrazovat. Na výběr je možnost „automaticky“ a „vyberte umístění“. Automaticky 
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je výchozí nastavení a je doporučeno, protože zobrazuje reklamu tam, kde je největší 

možnost, že osloví ty správné uživatele. Pokud si chceme umístění reklamy zvolit sami, je 

volba mezi „vybrané mobilní příspěvky“, „vybrané příspěvky ve stolních počítačích“, 

„pravý sloupec ve stolních počítačích“. Všechny tyto možnosti mohou existovat 

samostatně či v kombinacích. Pokud máme zaškrtnuto, že chceme zobrazovat reklamu ve 

vybraných mobilních zařízeních, pokračujeme volbou typu mobilních zařízení (všechna, 

android, ios) a zde se má reklama zobrazovat pouze při připojení přístroje s daným 

operačním systémem na wi-fi. 

Následuje nastavení rozpočtu, kde rozhodujeme, jakou částku chceme do reklamy 

investovat. Na výběr je mezi denním a dlouhodobým rozpočtem. Denním rozpočtem se 

rozumí částka investovaná na jeden den zobrazování reklamy, dlouhodobým částka, kterou 

jsme ochotni utratit za celou kampaň. Harmonogram kampaně určuje, zda reklama poběží 

neomezeně dlouho (respektive do doby, než ji deaktivujeme) nebo zvolíme časové období. 

Pokud zvolíme možnosti dlouhodobý rozpočet a časový interval, poběží reklama tak 

dlouho, dokud nenastane jedna z možností – buď bude vyčerpán rozpočet nebo skončí 

časové období. V rozšířených možnostech vidíme další nastavení, která jsou z části 

modifikovatelná. „Optimalizace pro doručování reklamy“ je automaticky nastavená a 

znamená, že reklama se bude zobrazovat správnému okruhu uživatelů, což snižuje náklady. 

„Částka nabídky“ může být automatická nebo ruční. Znamená to míru efektivity v souboji 

s dalšími inzerenty, kteří cílí na stejnou skupinu uživatelů. Ve volbě automaticky Facebook 

sám udělá nabídku, která má šanci uspět v aukci s dalšími inzerenty, ruční volba znamená 

vlastní nabídku, kterou jsme ochotni zaplatit za to, aby uživatel označil stránku jako „To se 

mi líbí“. Frekvence účtování poplatků může být za každé zobrazení, kliknutí na příspěvek 

a nebo zájem o příspěvek. Plánování reklamy můžeme nastavit na konkrétní hodiny a dny 

v týdnu, stejně jako tomu bylo u publikování příspěvků. Typ doručování se volí mezi 

standardním (což je běžná praxe) a mezi zrychleným. Tuto možnost volíme v případě, že 

uživatele potřebujeme oslovit rychle, v tomto případě je nutné mít zvolenou částku 

nabídky ručně. Závěrem si pojmenujeme sadu reklam tak, abychom se lépe orientovali 

(čeho se týká, jaká je cílová skupina či další identifikátor). 

Po zadání veškerých potřebných kritérií můžeme pokračovat na volbu obrázků 

nebo videa a textu a zobrazí se nám náhled, jak bude reklama vypadat ve stolních 
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počítačích, mobilních zařízeních a pravém sloupci aplikace pro počítače. Tímto je 

plánování reklamy ukončeno, zbývá jen odsouhlasit objednávku stiskem tlačítka objednat. 

Ve správci reklam vidíme výdaje za reklamu, můžeme editovat nastavení (účet), 

procházet fakturaci či v nástrojích vytvářet okruhy uživatelů. 

Nástroj „power editor“, který je přístupný z menu správce reklam, nám přináší 

detailnější informace. Kromě správy okruhů uživatelů a jejich vytváření můžeme vyvářet 

další reklamní kampaně, které mohou být založené na těch již existujících. Máme 

k dispozici knihovnu obrázků, tvorbu vlastních reportů, editaci a plánování publikování 

příspěvků na stránce a další možnosti v sekci nástroje. Power editor je vlastně nadstavbou, 

kde je sdružena funkčnost v rámci jednoho menu. [30] [31] 

 

Obrázek 25 - Ukázka menu Power editor, dostupné z www.facebook.com 

PPC a PPV reklama 

PPC reklama je typ reklamy, kdy zákazník, tedy firma, platí za proklik a ne za 

umístění reklamy nebo za zobrazení reklamy. Tedy platí pouze za to, kolik lidí se přes 

odkaz proklikne dál na jeho webové stránky či na nějaké jiné místo na internetu, kam 

odkaz směřuje.  

PPC reklama má řadu výhod, např.: 

 Vysoká účinnost – lze mít nižší rozpočet na reklamu nebo naopak stejný rozpočet 

jako na reklamu jinou, ale efekt je větší a zákazníků, kteří se prokliknou je více; 

 Výborné cílení – zde se setkáváme z vyšší pravděpodobností nákupu, pokud už se 

zákazník proklikne na stránky, znamená to, že má zájem dozvědět se více, případně 

nakoupit; 
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 Měřitelné výsledky – při PPC reklamě je na první pohled jasně viditelné, zda se 

reklama vyplácí či nikoliv,  

 Prakticky okamžité spuštění – PPC reklamu lze implementovat v rámci několika 

málo minut; 

 Flexibilita – při tomto druhu reklamy lze reagovat na sezónní výkyvy, zviditelňovat 

akční nabídky. 

 Na Facebooku se s PPC reklamou nejčastěji setkáváme v podobě bannerů, které 

se zobrazují na jiných stránkách, než firemních, například konkurenčních jako kontextová 

reklama. 

Součástí PPC je i remarketing, který zobrazuje bannerové reklamy na základě 

předchozích navštívených stránek. 

Cena PPC reklamy se odvíjí od její historie. Pokud je reklama tak zajímavá, že na 

ní uživatelé klikají, cena za jeden proklik je zpravidla nižší.  

PPV reklama je taková, kde se platí za každé její zobrazení. Je jednodušší na 

implementaci oproti PPC reklamě, avšak její náklady jsou vyšší. [32]  

5.7 Shrnutí metodiky 

V této kapitole jsem si popsali a nastavili jednotlivé kroky, které jsou nezbytné a 

velmi důležité pro využití facebookových firemních profilů. Shrňme je tedy v následujících 

bodech: 

 založení stránky včetně nastavení vypovídajících parametrů (jak správně nastavit 

profil, vytýčení cíle, jaké informace je třeba uvádět); 

 získání fanoušků (jaké jsou možnosti, jak postupovat); 

 shromažďování a analýza získaných dat prostřednictvím zabudovaného 

monitorovacího nástroje (jaké výsledky máme k dispozici, co lze z analýzy vyčíst, 

jak s výsledky pracovat); 

 principy a náležitosti komunikace s uživateli 

 využití zpětné vazby k vlastnímu prospěchu; 

 jak využít facebookové stránky pro reklamu a jaké možnosti jsou k dispozici. 
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6 ZÁVĚR 

Sociální média jsou důležitou součástí dnešního světa, nejen z pohledu 

jednotlivých uživatelů, ale i z pohledu firem. Firmy mohou za pomocí profilů a marketingu 

na sociálních sítích získávat nové zákazníky, představovat novinky, prezentovat svou firmu 

a budovat dobré jméno společnosti. Vzhledem k obrovskému rozsahu tohoto tématu se 

mnoho firem zabývá analýzou sociálních sítí a marketingem na nich. Firmy, které mají 

vlastní sociální síť, jako je Facebook nebo Google, nabízí pro správu a analýzu firemních 

profilů vlastní nástroje, které jsou velmi obsáhlé a dávají firemním uživatelům velké 

množství zpětné vazby, na které mohou svou marketingovou strategii stavět. V případě, že 

firma disponuje více účty na různých sociálních sítích, přichází ke slovu externí agentury, 

které poskytují monitoring nad více sítěmi zároveň. Zahraniční provozovatelé těchto 

analytických stránek se těší velké oblibě především v anglicky hovořících zemích. Pro 

český trh je nutné používat specifické nástroje, jež zohledňují češtinu a její výjimečnosti, 

proto vzniklo mnoho českých projektů zabývajících se analýzou a monitoringem sociálních 

sítí. Všechny tyto nástroje zvládají shromažďovat data z největších sociálních sítí jako je 

Facebook, Twitter, Google+, Youtube a následně je analyzovat tak, aby uživatelům 

přinášely co největší užitek a komfort. Výsledky zpravidla bývají v grafickém zobrazení, 

nechybí ani detailní data v tabulkách. Výjimkou není ani možnost exportu dat pro další 

zpracování například v nástrojích Microsoft Office.  

Každá společnost by měla uvážit svou existenci na sociálních sítích. Vždy je 

nutné zvážit klady a zápory, které by tato volba přinesla. Je třeba mít na paměti, že v České 

republice stále panuje mírný odpor k internetu, především k jeho bezpečnosti. Stejně tak to, 

že je nutné respektovat zákony a obchodní podmínky jednotlivých sociálních sítí, které se 

od sebe mohou lišit. V případě, že se firma rozhodne založit si profil na Facebooku je 

důležité být důvěryhodným uživatelem, respektive prezentovat sebe jako důvěryhodnou 

firmu, aby lidé získali dojem, že se jedná o seriózní firmu. Pokud se s uživateli jedná 

v pozitivním duchu a v rámci fair play, nenechají na sebe kladné ohlasy dlouho čekat. 

Pozitivní přijetí jde ruku v ruce se správným cílením reklamy na určitý okruh uživatelů. 

Pokud reklama bude cílená mimo, může se stát, že místo pozitivního efektu dostaneme 

opak, protože lidé, kterým se bude neustále zobrazovat reklama, která je naprosto mimo 

jejich zájem, se mohou začít vyjadřovat ve smyslu, že jsou obtěžování.   
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Pokud se firma rozhodne být aktivní na sociálních sítích, neměla by podceňovat 

přípravu, tedy stanovit si cíle, kterých chce na sociálních sítích dosáhnout. Zpočátku 

mohou být více při zemi, například dát si za cíl dosáhnout určitého počtu fanoušků, 

s postupem času může své ambice zvyšovat třeba na podporu prodeje. Vždy je důležité mít 

plán. Ruku v ruce se zodpovědným přístupem k prezentaci na sociálních sítích jde i 

důkladná analýza získávaných dat. Pro tu mohou firmy využívat přímo vestavěné nástroje 

na sociálních sítích nebo využívat služeb externích společností nebo poradců. Tento výběr 

lze provádět až po důkladném zvážení toho, co je pro firmu cílem. Každý monitorovací 

nástroj má svá specifika, proto by si firmy měly nejprve všechny nástroje prostudovat a 

následně zvolit pro ně nejvhodnější. Většině firem, které se prezentují na Facebooku, bude 

stačit jeho vlastní monitorovací nástroj, který sesbírá všechny důležité informace, z nichž 

firma potom vychází v rámci své marketingové strategie. Údaje získané monitoringem a 

komunikací na sociálních sítích jsou velmi cenné. Nejenže mohou pomoci získat 

zákazníky, ale mohou dostávat od uživatelů hodnotné podněty na to, jakým směrem by se 

firma měla ubírat. 

Dle mého názoru je, být součástí sociálních sítí, nutností pro každou firmu, která 

je moderní a nechce zamrznout na jednom místě. Působení na sociálních sítích umožnuje 

v reálném čase komunikovat s uživateli, inzerovat reklamu za minimální náklady a 

v případě dobře vypracované marketingové komunikace a reklamy dosahovat vyšších 

zisků. 
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8 SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK 

API strojový kód, který se vkládá do kódu webových stránek na účelem jejich 

monitoringu 

csv comma-separated values, hodnoty oddělené čárkami, je jednoduchý 

souborový formát určený pro výměnu tabulkových dat 

ID  identifikátor 

iOS  operační systém iPhone 

PayPal internetový platební systém, umožňuje přesuny peněz mezi účty PayPalu, 

které jsou identifikovány e-mailovými adresami 

PPC  typ internetové reklamy reklamy, placeno za proklik 

PPV  typ internetové reklamy reklamy, placeno za zobrazení 

QR kód typ dvourozměrného čárového mobilního kódu, někdy je nazýván také jako 

datová matice, název kódu vznikl z anglického spojení Quick Response, což 

v překladu znamená rychlá odpověď/odezva, to odpovídá hlavnímu záměru 

této technologie: dekódovat jakýkoli zašifrovaný obsah co nejrychlejším 

možným způsobem 

SEM Search engine marketing je forma internetového marketingu, která zvyšuje 

viditelnost stránek ve výsledcích vyhledávačů pomocí optimalizace a 

podpory marketingu 

SEO Search Engine Optimization, optimalizace pro vyhledávače je metodika 

vytváření a upravování webových stránek takovým způsobem, aby jejich 

forma a obsah byly vhodné pro automatizované zpracování v internetových 

vyhledávačích 

Timeline kanál vybraných příspěvků na Facebooku 

txt  formát textového souboru bez podpory jakéhokoliv formátování a stylů 

URL Uniform Resource Locator („jednotná adresa zdroje“) je řetězec znaků s 

definovanou strukturou, který slouží k přesné specifikaci umístění zdrojů 

informací (ve smyslu dokument nebo služba) na Internetu 

wi-fi zkratka anglického wireless fidelity, a jedná se o označení bezdrátového 

připojení k síti, ať už lokální nebo globální 
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