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1 Úvod 

 

Neodmyslitelnou součástí technologických vymožeností je internet. Díky němu 

můžete získávat online informace z celého světa, komunikovat s lidmi prostřednictvím  

e-mailů či sociálních sítí. A právě vznik, existence a stále se vyvíjející sociální sítě, mě 

velmi zajímají. Nyní už mezi sebou, prostřednictvím sociálních sítí, nekomunikují jen lidé 

ryze z osobních důvodů, nýbrž tohoto média masově začínají využívat právě firmy  

a organizace, aby na sebe upozornily a zvýšily si tak popularitu. 

 

Díky projektu studentské grantové soutěže, který byl realizován na katedře 

Marketingu a Obchodu, se naskytla možnost blíže proniknout do problematiky sociálních 

sítí. Projekt s názvem “Možnosti a využití klasických metod segmentace u uživatelů 

sociálních sítí“ byl zaměřen na mapování možností a omezení využití původních 

marketingových metod v nových tržních a technologických podmínkách. Na současné 

trendy i blízkou budoucnost tržního prostředí a důležitost segmentace zákazníka nejen jako 

jednotlivce a uživatele hodnot, ale také jako významného prvku současného společenského 

fenoménu, sociálních sítí. 

 

Snahou řešitelského týmu, jehož jsem byla členem, bylo na základě shromážděných 

dat z pozorování a ostatních metod výzkumu uživatelů sociálních sítí identifikovat 

základní kritéria pro jejich možnou segmentaci. Cílem bylo zhodnotit dosavadní poznatky 

a posouzení možností a omezení v prostřední sociálních sítí. Dále také aplikace závěrů 

práce pro marketingovou komunikaci EKF VŠB – TUO.  

 

Lidé pohlíží na existenci sociálních sítí různě. Avšak řada z nich netuší, co vše 

sociální sítě umožňují a dokážou. Jak je na jedné straně snadné dostat se k nejrůznějšímu 

množství dat, informací, udržovat online vztahy atd. A na straně druhé, jak mohou být 

sociální sítě „nebezpečné“ z pohledu ztráty soukromí a osobních dat a vlastní identity. 

 

Cílem diplomové práce je analyzovat marketingovou komunikaci na sociálních 

sítích (především na sítích: Facebook, MySpace a Google+). Dále také možnosti a využití 

marketingové komunikace na sociálních sítích pro zvýšení povědomí o reklamních 

aktivitách a chování zákazníků v daném prostředí. V analýze budou zkoumány názory, jak 



7 

lidé pohlížejí na sociální sítě, zda si uvědomují a všímají množství cílených 

komunikačních aktivit včetně reklam. Práce se rovněž zaměřuje na to, jak lidé hodnotí 

komunikační aktivity firem a organizací a jestli na jejich činnosti vůbec reagují.  

 

Na základě marketingového výzkumu budou navržena doporučení, jak by 

společnosti a organizace měly co nejefektněji použít komunikační aktivity. Jaké jsou 

nepreferovanější sociální sítě a tedy i nejvíce navštěvované. Dále také jaké jednotlivé 

nástroje komunikačních aktivit jsou nejzajímavější pro uživatele (zákazníka). A také co by 

uživatele sociální sítě zaujalo natolik, že by sdělení dále šířil sám od sebe. 

 

První kapitola diplomové práce, teoretická východiska, budou zaměřena především 

na definování pojmů marketingové komunikace, dále také na modely marketingové 

komunikace a jednotlivých prvků modelů marketingové komunikace.  

A rovněž jaké možnosti marketingu na sociálních sítích existují. 

 

V kapitole charakteristika sociálních sítí bude popsaná historie a vznik sociálních 

sítí, internetu, vývoje telekomunikačních sítí a zprostředkování komunikace mezi lidmi. 

Bude nastíněn průběh online komunikace, rozkvět sociálních sítí a využití sociálních sítí 

firmami. V kapitole budou rovněž zveřejněny nejznámější sociální sítě a to jak ve světě, 

tak i v České Republice. 

 

Třetí kapitola bude zaměřena na metodiku sběru dat. Nadefinování problému 

v marketingové komunikaci na sociálních sítích.  

 

Ve čtvrté kapitole budou analyzovány jednotlivé oblasti marketingové komunikace 

na sociálních sítích pro zvýšení povědomí o reklamních aktivitách a podpoře prodeje a také 

jejich postoj k reklamám na sociální síti.  

 

V páté kapitole budou navržené příslušné návrhy a doporučení, která vyplynou 

z výzkumu v analýze dat. 

 

Závěrečná kapitola bude sumarizovat veškeré zjištěné informace, které z výzkumu 

marketingové komunikace vyplynou. 
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Obr. 2.1 Schéma prvků marketingové 

komunikace 

Zdroj: www.synext.cz 

2 Teoretická východiska marketingové komunikace 

 

Tato kapitola se zaměřuje na definování pojmu marketingová komunikace, modelů 

marketingové komunikace a jednotlivých prvků modelů marketingové komunikace. Jaké 

možnosti marketingu na sociálních sítích existují, a především jejich využití a uplatnění  

v praxi. 

 

Komunikace je nesmírně významná ať už na trhu výrobků, či služeb. V dnešní době 

se chce snad každá firma prosadit na trhu, a proto využívá marketingovou komunikaci. 

Dnes je mnoho reklam nebo jiných forem marketingové komunikace, a proto není 

snadným úkolem se zviditelnit či zaujmout na trhu. Nejdůležitějším faktorem pro tvorbu 

marketingové komunikace je nejen originální nápad, ale především pojetí komunikace  

a správná aplikovatelnost na cílové zákazníky. 

  

2.1 Marketingová komunikace 

 

Marketingová komunikace je jakákoliv forma řízené komunikace, jež firma používá 

k informování nebo přesvědčování spotřebitelů, prostředníků i určitých skupin veřejnosti. 

Marketingová komunikace je chápána jako prezentaci jedné strany s následnou reakcí 

druhé strany. 

 

Za marketingovou komunikaci bývá v užším slova smyslu pokládáno to, co 

v marketingovém mixu zpravidla zahrnuje propagace, neboli komunikační mix. [2] 

 

Marketing používá celou škálu nástrojů. 

Nástroje komunikačního mixu jsou tradičně 

děleny do následujících skupin: 

 

1. Reklama 

2. Podpora prodeje 

3. Osobní prodej 

4. Public relations 
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V poslední době dochází k vyčleňování i dalších nástrojů komunikačního mixu 

z těchto skupin. Následující trendy jsou odezvou širších celospolečenských změn, které 

vyplývají z toho, že se svět ve svých požadavcích více sjednocuje – globalizuje. 

Transparentnost trhů se projevuje ve zvýšených potřebách spotřebitelů na kvalitu a rozsah 

výrobků a služeb. Tato informační exploze je rovněž podporována novými technologiemi, 

např. internet, e-mail, mobilní telefony apod., ale také rozvojem sdělovacích prostředků 

z hlediska kvality i kvantity.  

Mezi tyto nové nástroje komunikačního mixu, jež mají v komunikační praxi jisté 

nezastupitelné místo, se řadí: 

 

5. Direkt marketing 

6. Internetovou komunikaci 

 

Dnes již dochází k rozšiřování nástrojů marketingové komunikace o zcela nové 

způsoby. Především jsou vybírány ze současných trendů ty z nich, které mají potenciál 

uplatnění v marketingu služeb. Jsou to: 

 

7. Marketing událostí (event marketing) 

8. Guerilla marketing 

9. Virální marketing 

10. Product placement 

 

2.1.1 Reklama 

 

Reklama se dá definovat jako placená forma neosobní masové komunikace. 

Hlavním cílem reklamy je informování širokého okruhu zákazníků se záměrem ovlivnění 

jejich nákupní chování. Charakteristickým rysem reklamy je ovlivňování širokého spektra 

obyvatel. Využívá se při komunikaci omezeného množství informací velkému počtu lidí.  

 

Reklama se využívá především pro zviditelnění a zhmotnění nabízených produktů 

či služeb. Ve srovnání s marketingem zboží nejsou podstatné rozdíly při využívání 

jednotlivých druhů reklamních médií. [2] 

 

 



10 

Obr. 2.2 Možnost označení slev na 

výrobcích 

Zdroj: www.tourism.cz 

Základní cíle reklamy jsou: 

 

a) Informativní – reklama vyjadřuje informace o novém produktu na trhu, účelem je 

vyvolat zájem a poptávku, 

b) Přesvědčovací – objevuje se v období zvýšeného konkurenčního tlaku. Prioritou je 

zajmout zákazníka do takové míry, aby si zakoupil daný produkt, 

c) Připomínací – reklama má v podvědomí zákazníků udržet daný produkt či značku. 

[1] 

 

2.1.2 Podpora prodeje 

 

Podporou prodeje se rozumí stimulace zákazníků k určitému chování, které 

vyhovuje plánům společnosti. Hlavním cílem je zvyšování objemu prodeje.  

 

Aktivity podpory prodeje se zaměřují buď na jednotlivé články distribučních cest, 

nebo na konečné spotřebitele. To se pro zákazníka stává přitažlivější. Za hlavní nástroje 

podpory prodeje se řadí: vzorky, kupóny, vrácení peněz, zvýhodněná balení, bonusy, 

reklamní předměty, věrnostní odměny, podpora v prodejnách, slosování. Dále 

prostřednictvím prémií, soutěží, nabídky bezplatně provedené ukázky služby, výherních 

loterií a her, výstav a veletrhů, reklamních a dárkových předmětů.  

 

Dá se ji rovněž definovat jako jistou 

kombinaci reklamy a cenových opatření. 

Pokouší se sdělit určité informace a rovněž 

nabízí stimul finančního typu zvýhodňující 

nákup. Často se používá k přimění zákazníků 

přejít od zájmu k akci. Podpora prodeje je, 

stejně jako reklama, zaměřena na široký okruh 

zákazníků. Mezi její nevýhody se řadí 

především to, že působení jednotlivých podnětů 

je velmi krátkodobé a působí jen po dobu 

uplatněn konkrétního opatření. [6] 
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Obr. 2.3 Osobní prodej 

Zdroj: www.taxes-dane.cz 

Podporu prodeje se dělí na:   

 

a) přímou – taková podpora prodeje, kdy zákazník okamžitě po splnění úkolu 

(dosažení požadovaného množství nákupu) obdrží odměnu, 

b) nepřímou – zde zákazník nejprve sbírá „doklady“ o nákupu zboží (razítka na kartu, 

speciální známky) a teprve po předložení určeného množství těchto „dokladů“ 

vzniká nárok na odměnu. [1] 

 

2.1.3 Osobní prodej 

 

Je efektivním nástrojem komunikace 

tehdy, když se chce měnit stereotyp, zvyklosti  

a preference zákazníků. Osobní prodej je 

typický pro některé druhy zboží dlouhodobé 

spotřeby, finanční a pojišťovací služby. Je to 

forma osobní komunikace s jedním nebo více 

možnými zákazníky. Hlavním cílem je dosažení 

prodeje. Forma i obsah sdělení se přizpůsobuje 

konkrétnímu spotřebiteli a situaci, Jedná se  

o vysoce efektivní způsob komunikace, který je ale dosti nákladný. Odlišuje se od jiných 

forem komunikace a tím je zvyšována efektivnost. [1] 

 

Jedná se o jedinou formu probíhající oběma směry. Prodávající a kupující vzájemně 

reagují na své chování, odpovídají na otázky, vysvětlují a překonávají překážky. Osobní 

prodej přispívá k vytvoření dlouhodobého pozitivního vztahu se zákazníkem. Mnohé firmy 

si udržují trvalé a úzké vztahy se svými zákazníky. V těchto případech zaobírá osobní 

prodej hlavní místo ze všech prvků komunikačního mixu. V osobním kontaktu dokáže 

zkušený prodejce přizpůsobit podobu sdělení momentální situaci, to představuje velkou 

výhodu oproti neflexibilní reklamě. [6] 

 

Forma osobního prodeje má oproti ostatním prvkům komunikačního mixu 

následující výhody: 

 

Zdroj:  
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Obr. 2.4 Média  

Zdroj: www.grapon.cz 

a) osobní kontakt – plní tři hlavní funkce, jedná se o prodej, službu zákazníkovi  

a monitorování, 

b) posilování vztahů – často přátelský kontakt, ke kterému dochází mezi 

prodávajícím a kupujícím v mnoha organizacích, posilující jejich vzájemné vztahy, 

c) stimulace nákupu dalších služeb – poskytovaných danou organizací, vstřícný 

přístup prodejce, který vede k uzavření obchodu. [6] 

 

2.1.4 Public relations (PR) 

 

Neboli vztahy s veřejností, představují neosobní formu stimulace poptávky po 

výrobcích a službách či aktivitách organizace uveřejněním pozitivních informací. Za 

účelem vyvolání kladných postojů veřejnosti k společnosti. Vyvolanou reakcí jé následné 

vzbuzení pozornosti a zájem ze strany zákazníků. Public relations jsou dlouhodobou 

strategií organizace managementu, dlouhodobá je rovněž i jejich působnost. Cílem vztahů 

s veřejností je především budovat důvěryhodnost organizace. Klíčové skupiny mohou 

zahrnovat: od zákazníků přes vlastní zaměstnance organizace, její majitele, akcionáře, 

sdělovací prostředky; finanční skupiny (investoři), místní obyvatelstvo, místní 

představitele, zastupitelské orgány až po úřady.  

 

Nástroji PR nic zákazníkům nenabízíme 

ani neprodáváme. Public Relations poskytuje 

pouze informace, které veřejnost osloví  

a mohou je zaujmout. Mají zlepšit image  

a pozici dané firmy v očích veřejnosti. PR 

využívá komunikační prostředky, většinou 

neplacené a zpravidla je nejpoužívanější v době 

krizových situací (skandály). [6] 

 

Nástroje PR: 

 

a) events (organizování událostí) – předvedení nového produktu, oslavy výročí 

založení podniku, 

b) lobbying (lobbování) – zastupování a prezentace názorů organizace při jednáních 

se zákonodárci a politiky, 
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c) publicita – tiskové zprávy, tiskové besedy, interview, 

d) reklama organizace – spojení reklamy a PR, které je zaměřeno na firmu jako 

celek – jde o udržení reputace a image, 

e) sponzoring (sponzorování) – kulturních, politických, sportovních či sociálních 

aktivit. [1] 

 

Mezi další úkoly PR náleží vytváření podnikové identity, komplexní obraz 

společnosti, který je vytvářen prostřednictvím filozofie, historie, činnostmi a zásadami 

firmy. V oblasti PR se využívá velké množství různých komunikačních prostředků. V praxi 

se kombinují a využívá se více prostředků najednou. [6] 

 

2.1.5 Direct marketing 

 

Dá se říci, že zákazník už nemusí chodit na trh, ale nabídka přijde až za ním domů. 

Zde se může zařadit telemarketing, direct mail, televizní prodej, nákupy prostřednictvím 

počítačů či tiskový marketing. Vše musí působit důvěryhodně a věrohodně. [1] 

 

Direkt marketing, česky přímý marketing, je přímá adresná komunikace, a to mezi 

zákazníkem a prodávajícím, zaměřená na prodej výrobků a služeb. Je založena na reklamě 

uskutečňované prostřednictvím telefonu, pošty novin a časopisů. Jak již bylo zmíněno, se 

zákazníkem se pracuje adresně. Tento nástroj představuje v dnešní době velmi dynamický 

se rozvíjející prostředek marketingové komunikace. [6] 

 

Mezi nástroje přímého marketingu se řadí: 

 

a) direct mail – oslovení spotřebitelů prostřednictvím pošty, může se jednat  

o získávání kontaktů, přímý prodej, nebo získávání potencionálních zákazníků, dále 

taky budování a posilování loajality se stálými klienty, 

b) telemarketing – telefon je v tomto případě zprostředkujícím médiem, může mít 

takovou podobu, kdy zákazník sám telefonuje a objednává produkty na základě 

reklamy vysílané v televizi (pasivní telemarketing), o aktivním telemarketingu se 

hovoří, jestliže firma sama vyhledává podle databází své potencionální zákazníky, 

c) televizní a rozhlasový marketing s přímou odezvou – například z televize známý 

teleshopping, 
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Obr. 2.5 Internetová komunikace 

Zdroj: www.archaid.org 

d) katalogový prodej – využívá se pro nabídku doplňkového zboží, 

e) elektronická pošta – elektronická pošta včetně příloh obsahují barevné katalogy  

a videoklipy, zároveň je možné vytisknout kupóny na určité zboží či službu. 

 

Mezi výhody přímého marketingu patří: 

 

a) zaměření se na jasně vymezený a smysluplný segment, 

b) efektivnost cílené komunikace umožňující vytvoření osobního vztahu, 

c) kontrolovatelnost, měřitelnost reakcí na nabídku, 

d) dlouhodobost využívání, 

e) operativnost reakce. 

 

2.1.6 Internetová komunikace 

 

První internetová komunikace se datuje 

počátkem 90. let 20. století a od té doby dochází 

k markantnímu rozvoji. Internet je nový a velice 

perspektivním prostředkem elektronické podoby 

marketingové komunikace. Globální dosah patří 

k zvýhodňujícím vlastnostem internetu. Ten 

však není dán pouze tím, že internet poskytuje 

komunikaci v globálním rozsahu technologicky, 

ale tím, že je jediným obousměrným 

komunikačním kanálem, kde nejsou náklady na komunikaci přímo závislé na vzdálenosti, 

na níž se komunikuje. [6] 

 

Nespornou výhodou internetu a komunikace prostřednictvím něj je jeho rychlá  

a laciná komunikace prostřednictvím e-mailu, prezentaci institucí a jejich produktů 

vyhledávání nových odběratelů, přístup k nejnovějším informacím a rychlou flexibilní 

komunikací se zákazníky. [1] 

 

K dalším výhodám patří možnost přesného zacílení, nepřetržitá možnost zobrazení 

reklamního sdělení, možnost snadného měření reakce uživatelů, vysoká flexibilita zejména 

interaktivita působení. V současnosti se užívá nespočet druhů internetových forem 
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marketingu a reklamy. Internetová komunikace si klade za cíl nejen informovat veřejnost  

o produktech a službách, ale i při přesvědčování k návštěvě webových stránek určité 

společnosti.  

 

Mezi známé způsoby internetové reklamy se řadí reklamní proužky (tzv. bannerová 

reklama), ty mohou být statické, animované či interaktivní. Rozesílání reklamy se děje 

prostřednictvím e-mail marketingu, v oblasti zájemců, kteří se mohou přihlásit k jejich 

odebírání, podobně jako si předplácí tisk. To znamená, že využijí zpětné vazby  

a přímé komunikace se zákazníkem. [2] 

 

Mezi nejdůležitější důvody pro prezentaci společnosti na internetu náleží tyto: 

 

a) rozšíření internetu na velmi dobré úrovni v České republice, 

b) zlepšení image firmy, 

c) zviditelnění se, 

d) možnost řízení on-line obchodních jednání, 

e) uživatelé internetu jsou především lidé s vyšším vzděláním a příjmy. [6] 

 

2.1.7 Marketing událostí 

 

Nazývaný rovněž event marketing, neboli jak dostat emoce na svou stranu. Tímto 

pojmem se rozumí zinscenování zážitků, jejich plánování a organizování v rámci firemní 

komunikace. Hlavním cílem je vyvolání psychologických a emocionálních podnětů, které 

podporují image společnosti a produktu, a tak i obchodních záměrů. V praxi se marketing 

událostí soustřeďuje na organizování nejrůznějších společenských, kulturních  

a sportovních událostí. V určitých situacích je tento nástroj marketingové komunikace 

zařazován mezi prvky vztahů s veřejností. Filozofie tohoto nástroje vychází z tendence 

zdůrazňování pocitů a požitků v návaznosti na stále se zvyšující význam voleného času  

a životního stylu. Důraz je kladen na pocity a je posilován prožitkem ve skupině. [6] 

 

 

Pro účelu marketingu se mohou rozdělit příležitosti, události a akce na následující 

kategorie: 
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a) neziskově orientované akce – například výročí, konference, setkání s občany, 

tiskové setkání, zavedení nového výrobku či služeb, 

b) komerčně orientované akce – pro návštěvníky je připraven atraktivní program, 

jako jsou koncerty, plesy, festivaly a slavnosti, poutě, tradiční výstavy, sportovní 

soutěže se startovným apod., tyto akce se uspořádávají pro zaměstnance firmy, 

jejich rodiny či pro obchodní partnery, 

c) charitativní akce – zde je na rozdíl od komerčních akcí o myšlenku ryze 

charitativní akce. 

 

Zda je daná akce úspěšná či neúspěšná, záleží na mnoha faktorech. Rozhoduje  

o tom celá řada vnitřních a vnějších prvků. Mezi nejvýznamnější kroky, které mohou šanci 

na úspěch celé akce zvýšit, patří: 

 

a) akce by měla mít výbornou organizaci a perfektně zvládnutý scénář, 

b) motto připravované akce, kreativní myšlenka, 

c) správná volba hostů, rozpočet na akci, umístění akce a skladba účastníků, 

d) vypracování scénáře, vhodné umístění akce, 

e) perfektní zinscenování zážitků, nic není ponecháno náhodě, 

f) volba dodavatelů, zajištění umělců, hvězd, módní agentury (nutno ověřit reference), 

g) důležitá je spolupráce s médii.[6] 

 

2.1.8 Guerilla marketing 

 

Guerillový marketing je možno chápat jako nekonvenční pojetí formy propagace. 

Hlavním a nejvýznamnějším cílem je dosažení a vzbuzení maximálního zájmu za použití 

omezeného finančního rozpočtu. Guerilla marketing využívá nekonvenční marketingové 

nástroje, používané v případech extrémně nízkých finančních možností. Od 70. let  

20. století je guerillový marketing využíván jak malými společnostmi, tak i velkými 

firmami, jež si uvědomují velký potenciál kreativního marketingu. [9]  

 

Tento způsob nového pojetí mediální marketingové kampaně se dá vysvětlit 

v poněkud snadném pojetí, jako myšlenkově bohaté a vtipné reklamní akce na různých 

nečekaných místech, a s tím i spojený efekt překvapení. Tento způsob lze asociovat ve 

smyslu partyzánské revoluční akce v „džungli“, která probíhá na hraně legality. 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Propagace
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Obr. 2.6 Příklad Guerilla marketingu 

Zdroj: www.copy-block.cz 

 

Mezi zásady Guerilla marketingu se řadí: 

 

a) získání lidí, 

b) oslabení nepřítele, 

c) zůstání naživu. 

 

Mezi taktiky tohoto způsobu marketingu 

patří úder na nečekaném místě. Zaměřuje se na 

přesně vytipované cíle a rychlé stažení se 

zpátky. Při aplikování již zmíněných zásad 

guerilla marketingu je zapotřebí překonávat 

stereotypní vzory jednání a myšlení. Je důležité 

zorganizovat něco nepředstavitelného a stáhnout 

se zpět. Výsledkem tohoto jednání je silný  

a nevšední zážitek, jež cílovým skupinám 

zákazníků pevně utkví v paměti spolu s prezentovaným produktem či službou. [6] 

 

Guerillový marketing má pevné principy, které umožňují marketérům vytvořit 

efektivní kampaně s rozsáhlým dopadem na cílovou skupinu. Marketingová kampaň by 

měla být nečekaná, drastická, humorná a krátkodobá. [6] 

 

2.1.9 Virální marketing 

 

Virální, nebo také virový marketing, je metoda sloužící k dosažení exponenciálního 

růstu povědomí o značce či produktu. A to díky neřízeného šíření informací mezi lidi, 

obdobě jako je to při epidemii. [6] 

 

Virální marketing je marketingová technika, jež pro šíření komerčních informací 

využívá sociálních sítí. Dá se říci, že jde o plánovanou aktivitu, která svojí povahou 

motivuje příjemce k roli šiřitele. Zásady virálního marketingu umožňují získat velké 

množství potenciálních spotřebitelů za docela nízkých mediálních nákladů. Na druhou 

stranu je to vykoupeno nejen vysokými nároky na realizaci s poměrně nejistým výsledkem, 

ale i nutností komplexní změny nahlížení na proces komunikace.[10] 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Marketing
http://cs.wikipedia.org/wiki/Soci%C3%A1ln%C3%AD_s%C3%AD%C5%A5
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Účinná kampaň musí zohledňovat následující hlediska: 

   

a) virální náboj – musí mít neotřelou myšlenku s kreativním potenciálem, 

b) očkování – správné hledání webových stránek a konkrétních lidí náchylných 

k virovému chování, 

c) sledování – vyhodnocení efektivity akce. [6] 

 

2.1.10 Product placement 

 

Product placement je placené, záměrné umístění značkového výrobku do 

audiovizuálního díla za účelem jeho prezentace. Zasazuje produkt či službu do pozitivního 

kontextu a ukazuje, že jeho užívání je běžnou součástí života hrdiny filmu. V současnosti 

product placement nabývá na úspěšnosti zvolna, dá se očekávat jeho významnější rozvoj  

a propojování s ostatními aktivitami. [2] 

 

Komunikační mix je pro marketingovou komunikaci nezbytný, a to především 

díky tomu, že výrobky a služby přibližuje spotřebiteli a snižuje tím nejistotu pří 

rozhodování o nákupu. Tradiční nástroje komunikačního mixu jako public relation, osobní 

prodej a reklama, jsou v dnešní době doplňovány moderními formami internetové 

komunikace, marketing události, virální marketing a guerilla marketing. Pro úspěšnost 

marketingové komunikace má velký význam vhodný výběr nástroje komunikačního mixu 

a jeho působení na cílovou skupinu zákazníků. [6] 

 

 

2.2 Modely marketingové komunikace 

 

2.2.1 Prvky modelu marketingové komunikace 

 

Aby byla marketingová komunikace úspěšná, měla by splňovat celou řadu principů, 

stejně tak, jak je tomu u běžné lidské komunikace. Marketéři by rozhodně měli vycházet 

z toho, jak bude jejich sdělení vnímat cílová skupina. Model, který shrnuje a systematizuje 

klíčové fáze efektivní marketingové komunikace složené z marketingového sdělení 
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Obr. 2.7 Druhy médií 

Zdroj: www.fprs.cz 

(sdělení, médium, kontext). Všechny tři roviny marketingového sdělení jsou vzájemně 

propojeny a ani jednu z nich nelze opomíjet, dále jsou to cílové skupiny (zaujetí, 

pochopení, přesvědčení), ty jsou nezbytné pro správné fungování komunikace a jako 

poslední WOM (šíření ústním podáním), v tomto případě se jedná o neformální 

mezilidskou komunikaci, která má jakýkoliv vztah k produktům. Tento model by měl 

marketérům pomoci, aby se vyhnuli chybám, kterých se v komunikaci mohou dopustit. 

Rovněž zohledňuje poznatky, bez kterých se marketingová komunikace neobejde. 

Především se jedná o poznatky z psychologie. [4] 

 

Sdělení, médium, kontext 

Sdělení je možné chápat v jeho co 

možná nejširší podobě. Vnímáno by mělo být 

jako soubor prvků, které mají pro danou cílovou 

skupinu nějaký význam. Vždy by mělo být 

důkladně promyšleno, co přesně má být cílové 

skupině sděleno. Rovněž se musí ohlídat, aby 

prvky použité ve sdělení přinesly dané cílové 

skupině ten význam, který je požadován. 

Sdělení se dostává k cílové skupině 

prostřednictvím média. I v případě média by mělo být chápáno v co možná nejširším 

významu. Za médium nemusí být považován jen klasický reklamní nosič, jako je rádio či 

televize, ale i obchodní zástupce, veletrh či hudební festival. Předpokladem efektivní 

marketingové komunikace je správná volba média. Marketingová komunikace se většinou 

odehrává v jistém situačním kontextu, ten by měl sdělení posilovat. Jestliže sdělení 

zasáhne cílovou skupinu ve spěchu, může se stát, že nebude vůbec zaregistrováno. Naopak 

v opačné situaci, kdy se cílová skupina nudí, může být komunikace maximálně účinná. [4] 

 

Zaujetí, pochopení, přesvědčení 

Mezi nejdůležitější problémy, které marketingová komunikace řeší, je nedostatek 

zájmu cílové skupiny. Lidé jsou v současnosti vystaveni nadměrnému množství 

různorodých marketingových sdělení. V důsledku toho jsou lidé vůči těmto sdělením 

apatičtí. Aby marketéři tomuto předešli, využívají k tomu nejrůznější kreativní řešení, 

jejichž cílem je zatraktivnění daného sdělení.  
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Obr. 2.8 Různé cílové skupiny  

Zdroj: www.cevelova.cz 

Tato kreativní řešení jsou nejčastěji založena na: 

a) humoru, 

b) erotice, 

c) dětech, 

d) zvířatech, 

e) celebritách, 

f) barvách, 

g) hudbě, 

h) zvycích atd. [4] 

 

Lidé obecně reagují především na atraktivní, zábavné a užitečné stimuly. Zaujetí 

vzrůstá rovněž s intenzitou stimulu. Rozhodující je také umístění. V souvislosti 

s používáním nevšedních komunikačních řešení se hovoří o guerilla marketingu. Tento 

pojem označuje nekonvenční komunikační kampaně spojené s nízkými náklady. [6] 

 

Pochopení je nesmírně důležité pro fungování marketingové komunikace, to bývá 

často vysvětlováno prostřednictvím takzvaného lineárního modelu komunikace. Naopak 

nepochopení marketingového sdělení je patrně běžnější, než by se mohlo na první pohled 

zdát. Sdělení je efektivní jen tehdy, když je cílová skupina v dané situaci schopna  

a ochotna sdělení dekódovat. Aby bylo marketingové sdělení správně pochopeno, mělo by 

být co možná nejjednodušší a jeho zpracování co možná nejpříjemnější. Cílová skupina by 

měla okamžitě rozpoznat, o jaký produkt či značku jde v propagaci. Z tohoto pohledu je 

dobré, aby si daná značka vytvořila jedinečný originální styl komunikace. Dále také to, že 

tento styl využívá dlouhodobě a konzistentně. V tomto případě stačí cílové skupině pouze 

letmý pohled na sdělení, aby pochopila, kdo k ní hovoří. Veškeré komunikační materiály 

dané společnosti či značky by měly využívat 

určitý a specifický styl. Tento jednotící prvek by 

se měl být uplatněn komplexně. [4]  

 

Přesvědčení cílové skupiny je 

nejvýznamnějším momentem v marketingové 

komunikaci, aby si danou značku či produkt 

zakoupila. Jde nejčastěji o to, jak zvýšit 
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kredibilitu a atraktivitu dané značky oproti konkurenčním značkám. V případě, kdy se 

cílová skupina zajímá o propagovaný produkt, bude více přemýšlet nad obsahem 

marketingového sdělení. V této situaci se hovoří o takzvaném centrálním způsobu 

přesvědčení. Jestliže argumenty vyvolají souhlasné myšlenky, ve většině případů cílovou 

skupinu přesvědčí. Pokud ovšem vyvolají primárně nesouhlasné myšlenky, může nastat 

bumerangový efekt a sdělení bude odmítnuto. [4] 

 

Hovoří-li se o periferním způsobu přesvědčení, bývá myšleno to, že se cílová 

skupina soustředí především na formální stránku marketingového sdělení, tedy na to, kdo 

dané sdělení předává, jak na dané sdělení nahlíží ostatní, popřípadě jaký je počet 

argumentů či délka sdělení. Další způsob k přesvědčování se týká přesvědčivosti 

racionálních a emocionálních argumentů. Je obecně známo, že emocionální sdělení fungují 

lépe v marketingové komunikaci. Nezávislé výzkumy prokázaly, že působivé informace 

jsou přesvědčivější, než informace méně výrazné. Způsob emocionální komunikace 

využívá velmi často, mimo jiné, neziskové organizace. Svých cílů dosahují například  

i vyvoláváním emocí strachu. U tohoto způsobu přesvědčování obecně platí, že čím více 

strachu cílová skupina pocítí, tím by měla být komunikace účinnější. Nemusí tomu tak být 

ale pokaždé. Racionální sdělení mohou být v určitých situacích velmi účinná. 

V komunikační praxi jsou využívány i další typické formy, jak cílovou skupinu přesvědčit. 

Jednou z možných způsobů je zapojení odborníku. Kredibilita dané značky tak může 

výrazně posílit. Podobně jsou využívány i známé celebrity. Cílem bývá zejména zvýšení 

atraktivity značky. Pokud se ještě cílová skupina s danou celebritou identifikuje, má tedy 

tendenci převzít i její postoje způsoby chování a preference. V tomto případě může být 

způsob komunikace velmi účinný. 

 

Významný způsob, jak přesvědčit určitou skupinu ke koupi, představují rovněž 

testimoniál a reference. U testimoniálů jsou využívání herci, kteří se co nejvíce podobají 

zmiňované cílové skupině, přesvědčují, jak produkt pomohl v jejich životě. Přesvědčení 

takového sdělení může být velmi silné. Zde se jedná o sociální učení. To znamená, že 

člověk od malička učí tím, že sleduje chování ostatních lidí ve svém okolí a funkční 

chování následně napodobuje. Největší váhu podvědomě přisuzujeme těm pozorovaným 

osobám, které se nám nejvíce podobají. Podobně fungují i reference, které posilují důvěru 

v danou značku. [4] 
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Obecně se dá říci, že „Word-of-Mouth“, neboli šíření ústním podáním, se nazývá 

neformální diskuse a doporučení vztahující se k výrobkům a službám. Tyto debaty  

a doporučení mají silný dopad na nákupní rozhodování zákazníků. Předkládaná studie 

proto analyzuje klíčové charakteristiky tohoto fenoménu, a to ať už v online prostředí, tak  

i v offline prostředí. WOM konverzace jsou v převážné míře kladné. Pouze okolo  

13 % šíření diskuzí má negativní nádech. V obecné rovině platí, že negativní šíření se 

propaguje rychleji, než je tomu u pozitivních. To je především zapříčiněno tím, že lidé mají 

tendenci předat své negativní zkušenosti většímu množství lidí. Negativní informace 

přitahují rozhodně více pozornosti než informace pozitivní. Zároveň mají i větší vliv na 

nákupní rozhodování. [4] 

 

Šíření ústním podáním převážně probíhá v off-line prostředí, a to nejčastěji doma, 

dále pak v práci nebo ve škole a v obchodech. V on-line prostředí připadlo v roce 2007 na 

WOM pouhých 10 %. V současnosti se podíl v on-line prostředí podstatně zvýšil. Šíření 

on-line WOM se rozmáhá prostřednictvím e-mailu a dále také díky nejrůznějších on-line 

sociálním médiím (blogy, sociální sítě nebo on-line komunity). 

 

On-line sociální sítě, jako je například Facebook, zastávají v sociálních médiích 

specifickou úlohu. České i zahraniční výzkumy jasně potvrzují, že sociální sítě lidé 

využívají především ke komunikaci s přáteli a známými, které znají z off-line prostředí. 

Někteří lidé se angažují do WOM komunikace častěji než ostatní. Ti jsou často označováni 

jako názoroví vůdci. WOM lidé šíří z nejrůznějších důvodů, ať už jde o potřeby sdělit své 

nadšení, nebo jako prostředek zábavy. Negativní šíření je zejména z důvodu pomsty či 

uvolnění frustrace a vzteku. Potřebné informace o šíření ústním podáním jsou zahrnuty 

v modelu, který naznačuje několik vzájemně propojených sociálních skupin, v jejichž 

rámci WOM probíhá.   

 

Úspěšní marketéři jsou schopni stimulovat pozitivní WOM a umí zabránit 

negativnímu šíření ústním podáním a to celou řadou způsobů. Jedním z nejdůležitějších 

faktorů jako je vysoká kvalita produktu či prevence situací, kdy je zákazník produktem 

nebo chováním firmy zklamán. Rovněž je možné stimulovat nekonvenčními 

komunikačními kampaněmi. [4]  
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Obr. 3.1 Loga sociálních sítí 

Zdroj: www.kolarik.cz 

3 Charakteristika sociálních sítí 

 

V současné době je využívání počítačů naprostou samozřejmostí. Je až 

neuvěřitelné, že tomu tak ještě u minulé generace nebylo. Avšak sociální média  

a internetové služby nejsou žádnou novinkou. Už první internetové služby obsahovaly 

škálu nejrůznějších marketingových možností, díky nimž se obchodníci mohli připojit 

k zcela novému trhu plného zákazníků. [5] 

 

3.1 Historie a vznik sociálních sítí 

 

Sousloví sociální síť existovalo mnohem 

dříve, než vznikl internet a jiné internetové 

aplikace či internetové sítě. Už v roce  

1954 tento pojem zavedl sociolog Jamesom 

Barnsom. Dále se pak ve druhé polovině 

dvacátého století sociální sítě vyvíjely jako 

vědecká koncepce. Zprvu byly rozšířeny pouze 

na západě, postupem času se dostaly i k nám. 

Následně se pojem sociologů stal trendovou 

koncepcí, jež se stala nejvýznamnějším pilířem koncepce WEB 2.0. Historicky nejstarší 

sociální sítě byly tvořeny skupinami lidí, kteří využívali maily při komunikaci, aby 

podporovali své sociální vztahy. Takovýto první vzkaz byl odeslán na vzdálený počítač dne 

2. listopadu 1971. Vojáci byli ti, kteří využívali sociální sítě jako první, a to v síti ARPA 

NET. To byl počáteční a velice významný krok k vytvoření internetu a dnešní podobě 

sociálních internetových sítí.  

 

Druhým významným krokem bylo vynalezení IRC neboli Internet Realy  

Chat – komunikace přes internet. Tento systém byl určen pro komunikaci v reálném čase. 

Výraz IRC dal světu finský student, Jarko Ojkarinnen. Už v roce 1988 vznikal velký počet 

sociálních sítí, které se však dnešním podobaly jen zdaleka. První sestrojené počítače, 

elektronická pošta, Internet Realy Chat a spousty jiných technologií dohromady tvořily  

a prakticky se proměnily v to, čemu v současnosti říkáme internet.  
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Tim Berns-Lee, britský vědec, dne 7. srpna roku 1991 jako první publikoval 

internetové stránky a udělal tím třetí krok ke vzniku sociálních stí právě takovým 

způsobem, jaké je známe dnes. O pár let později v roce 1995 byla vybudována první 

sociální síť clasmates.com. Ta už měla mnoho společného s nynějšími sociálními sítěmi. 

Webové stránky přispívaly zaregistrovaným uživatelům udržovat a utužovat vzájemné 

vztahy studentů, spolužáků, známých a rodinných příslušníků. Nyní je na webu okolo 40 

milionů uživatelů. Síť Classmates byla natolik úspěšná, že ji následně napodobily nynější 

světové giganty např. MySpace, Bebo, LinkedIn nebo Facebook. 

 

Nejvýznamnějším prvkem při vývoji telekomunikačních sítí je zprostředkování 

komunikace mezi lidmi. Na samotném počátku vývoje tomu tak ale nebylo. Prvotním 

účelem bylo zajišťování řešení skutečných problémů, jako jsou šíření informací, obchodní 

komunikace či diskuse. Postupem času se technologie stala dostupná běžným uživatelům,  

a to díky poklesu cen za připojení a pořízení hardwaru. Komunikace byla využívána 

obyčejnými lidmi, kteří ji používali pro osobní potřebu. To formovalo komunity, tedy 

různé skupiny lidí, které byly spojeny společnými zálibami. Pro ty se komunikace stávala 

častější a delší než vně těchto komunit. 

 

V některých případech se ze zmiňované online komunikace stalo reálné seznámení. 

Tato společenství online měla rysy, vyplývající z jejich technické realizace: 

 

1. Pravidlem číslo jedna je identifikování uživatele v systému pomoci určitého 

jména, v mnoha případech zkráceného takzvaného nickname, neboli 

zdrobnělina či přezdívka. 

2. Hlavním způsobem komunikování mezi lidmi bylo a je posílání textových 

zpráv. A protože se emoce a pocity jen velmi těžko vyjadřují, byly vynalezeny 

znaky, které pomáhají citově vyjádřit zprávu. Znakům se vžil pojem smajlík (z 

anglického slova smile – úsměv). 

3. Typické odlišnosti skupiny osob je i to, že shromažďují sociální historii vztahů. 

Tato historie slouží k rozpoznávání projevu vztahů a stal se z toho svérázný styl 

komunikace. 

4. Komunikace v podobných prostředích byla zřízena do jisté míry i proto, že zde 

existuje zastoupení v podobě postavy, která však nemusí sdílet sociální status. 

[12] 
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Obr. 3.2 Druhy sociálních sítí 

Zdroj: www.images.cz 

3.2 Rozkvět sociálních sítí 

 

V době, kdy byl Google jedničkou na 

trhu s odkazy, se na trhu postupně začaly 

objevovat řady sociálních sítí. Ty na sebe 

strhávaly zájem obyčejných lidí. V roce  

2003 byl rozdíl v tom, že pro běžné spotřebitele 

byla komunikace na internetu pohodlnější. Čím 

více uživatelů se zapojilo a sdílelo větší počet 

podrobností, tím lépe sociální sítě fungovaly. 

 

Prvotní společnosti z odvětví sociálních sítí byly firmy Classmates.com  

a společnost Friendster. Struktura profilu na síti Classmates.com (podobná serveru 

Spolužáci.cz) byla dosti jednoduchá. Převážná většina funkcí byla dostupná na této stránce 

až po zaplacení předplatného. [5] 

 

Friendster vznikl až několik let po objevení portálu Classmates.com. Friendster 

poskytoval uživatelům mnohem více funkcí. Byl také první sociální sítí, které se úspěšně 

vydařilo integrovat koncept profilů, na kterých mohli lidé zadávat své osobní údaje, 

popřípadě nastavovat předvolby. Tato sociální síť téměř okamžitě po svém objevení 

agresivně rostla, i přestože měla množství technických problémů a chyb. Mimo jiné 

zpřístupňoval osobní údaje a akce uživatelům, kteří však byli od lidí odděleni několika 

úrovněmi. To už později úspěšnější sociální sítě nedělaly. Navzdory tomu, že ani Friendster 

ani Classmates.com se nerozšířily celosvětově, existují ve svém působení i dnes. A každá 

ze společností má velkou uživatelskou základnu. Z toho, že se firmě Friendster nepodařilo 

stát se celosvětovým fenoménem, zpočátku nejvíce těžila síť MySpace. Tato služba se 

objevila v roce 2003, ale nikoli jako začínající síť, nýbrž jako vedlejší projekt mateřské 

společnosti eUniverse. Díky pomoci a zdrojům od velkých firem se MySpace agresivně 

rozrostla na několik set tisíc uživatelů. Tato síť měla velmi mnoho podobných funkcí se sítí 

Friendser (např. profily, blogy, přátelé, komentáře atd.). [5] 

 

 MySpace se lišila tím, že nesdílela údaje s přáteli přátel. To znamená, že abyste si 

mohli prohlédnout profil konkrétní osoby, museli jste ji mít v přátelích. Toto vytvořilo 

příznivé prostředí, kde uživatelé byli ochotnější zveřejňovat ve svém profilu mnohem více 
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osobních informací. Také dovolovala lidem přizpůsobovat si své profily díky nejrůznějším 

motivům, obrázkům na pozadí či různým typům informací. A právě díky tomuto byl 

obrovský nárůst oblíbenosti sítě MySpace ve velmi krátké době. Už v roce 2006, tedy  

3 roky od spuštění, se stala síť jednou z nejoblíbenějších sociálních sítí světa. [5] 

 

V době svého největšího úspěchu byla nejoblíbenější mezi mladšími uživateli. 

V roce 2005 se odhadovalo, že přes 60 % uživatelů sociální sítě MySpace je ve věku do  

34 let. A právě díky tomuto se stala hlavním marketingovým prostředkem pro hudební 

skupiny a hudebníky, kteří se pomoci této sociální sítě postupně snažili navázat spojení se 

svými fanoušky. Kromě tohoto bylo pro použivatele stále samozřejmější žít své životy 

online. Tedy s přáteli na internetu, kdy sdílí důležité i všední události se svými přáteli 

prostřednictvím profilu. Díky shromaždování informací o uživatelích, kteří své údaje 

zveřejňovali prostřednictvím profilu, se služba MySpace stala ideální pro použití cílené 

reklamy „nové generace“. Jako první, kdo díky vyhledávání sledoval zájmy spotřebitelů, 

byl Google. Až o dva roky později dosáhla stejného cíle i síť MySpace díky informacím 

v podobě profilových zájmů a údajů. [5] 

 

Typy informací, které jsou díky profilům na sociálních sítích dostupné:  

- rodné město, 

- datum narození, 

- rodinný stav, 

- adresa bydliště, 

- vzdělání, 

- zájmy, 

- co máme a nemáme rádi, 

- aktivity atd. 

 

Takovéto množství volně přístupných informací o uživateli je pro každého 

marketingového pracovníka sen. A to díky sociálním sítím, které vytvořily v podstatě 

bezpečné a atraktivní prostředí, kde lidé jsou ochotni sdílet veškeré informace se svými 

přáteli. Zpřístupněná data doposud nebyla použita inzerenty k přímé komunikaci 

s individuálními spotřebiteli, nýbrž k cíleně masovému oslovení lidí, kteří mají zájem 

o určitou skupinu věcí. Inzerent může dělat prostřednictvím sociální sítě například 

následující:  
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Obr. 3.3 Sociální média 

Zdroj: www.images.cz 

- zobrazit bannerové inzeráty, 

- dávat vědět fanouškům o novém koncertním turné, 

- informovat o připravované akci. [5] 

 

3.3 Definování sociální sítě 

 

  Sociální síť, nazývána také komunitní síť či společenská síť, v anglickém překladu 

social network, je skupina propojených lidí. V rozšířeném pojetí sociální sítě je každá 

skupina lidí, která spolu různými prostředky udržuje komunikaci. V užším slova smyslu  

a převažujícím moderním pojetí se za sociální síť považuje služba na internetu. Ta 

zaregistrovaným uživatelům umožňuje vytvoření osobního, v určitých případech  

i firemního či částečně veřejného profilu. Což umožňuje komunikovat navzájem spolu, 

sdílet fotografie, informace, videa, posílat zprávy a další aktivity. V určitých případech se 

za sociální síť považují i internetová diskusní fóra. Zde si účastnící vyměňují své názory  

a poznatky na vybraná témata, například o školních záležitostech, hudbě, sportu, 

těhotenství či automobilech.  

 

Vzájemná komunikace mezi lidmi na sociálních sítích probíhá buď soukromě 

pouze mezi dvěma uživateli, nebo hromadně mezi uživatelem a skupinou dalších uživatelů. 

Hromadná komunikace je nejčastější. Dnes je nejznámější a největší sociální sítí na světě 

Facebook.com, ta v současné době čítá okolo 

800 miliónů registrovaných uživatelů. Mezi 

neuživateli sociálních sítí je globálně známo, že 

sociální sítě jsou doménou především teenagerů, 

ve skutečnosti tento názor neodpovídá 

skutečnosti. Dnes již silně převažují dospělí 

uživatelé. Věková struktura uživatelů 

Facebooku v České republice je tvořena z  

50 % lidmi ve věku od 20 do 35 let. [13] 

 

3.4 Využití sociálních sítí firmami 

 

Mnoho společností již přišlo na to, že se jim otevřel nový komunikační kanál 

s jejich zákazníky, i přestože původně byly sociální sítě založeny, aby sloužily lidem. 
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Firmy využívají sociální sítě odlišnými způsoby. Jedni investují a usilují, aby si vytvořili 

profil firmy na sociální síti, a pozorují, co o nich uživatelé říkají. Ta druhá skupina firem 

sociální síť nepovažuje za důležitou pro podnikání, a tedy neinvestují nic. A třetí skupina 

společností se naplno věnuje komunikaci na sociální síti a udržování vztahu se svými 

zákazníky či potencionálními zaměstnanci. Všeobecně se může říci, že sociální sítě 

vkládají do rukou zákazníků silný nástroj, kterým můžou projevit své názory. I díky tomu 

se v současnosti stále více firem snaží pečlivěji monitorovat dění na sociální sítí. Jako 

příklad můžeme uvést příběh kytaristy Dava Carolla. Ten cestoval s leteckou společností 

United Airlines, kdy během přepravy došlo k poškození zpěvákovy kytary. Letecká 

společnost však odmítla uznat reklamaci. Po několika marných pokusech domáhání se 

svých práv, zveřejnil na serveru YouTuBe píseň a videoklip „United breaks guitars“ 

(„United rozbíjí kytary“). Ve velmi krátké době shlédlo toto video více než 10 miliónů 

diváku. A tato negativní popularita donutila leteckou společnost k tomu, aby kytaristovi 

škodu uhradila. Pro firmy jsou možnosti využití sociálních sítí následující: 

 

- profily a novinky – jedná se v podstatě o stránku se základními informacemi, 

tímto způsobem firma zveřejňuje novinky o své činnosti podobným 

způsobem, jako to dělá na vlastních webových stránkách či v tisku, 

- prodej – na sociální síti Facebook si firmy mohou zřídit plnohodnotný 

elektronický obchod zvaný e-shop, k tomuto účelu má Facebook zřízen 

dokonce svůj vlastní platební nástroj, kterým je Facebook Credits. Tím lze 

hradit zboží či služby, 

- aktivní komunikace a monitoring – společnost může díky specializovaným 

nástrojům globálně pozorovat, co o dané firma ostatní uživatelé říkají. Jestli 

jsou tyto zmínky negativní či naopak pozitivní, v určitých případech 

(negativních) může společnost oslovit uživatele přímo a snažit se změnit jeho 

názor na firmu, 

- společenská odpovědnost – společnost může využívat sociální síť také 

k propagaci a provozu svých iniciativ, na které není v tradičních médiích 

dostatek místa, díky sociální síti se může zapojit velké množství příznivců, 

- hry – společnosti vytvářejí nejrůznější hry pro zábavu a pobavení, ale  

i vzdělávání svých zákazníků jako například banky představí hry, kde se lidé 

učí hospodařit s fiktivními penězi či organizují obchodování s cennými 

papíry, 
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Obr. 3.4 Schéma sociálních sítí 

Zdroj: www.socialnetwork.cz 

- zákaznický servis – společnost využívá sociální síť jako jeden z dalších 

způsobů, díky kterému mohou zákazníci pokládat své požadavky a dotazy 

a zveřejněné odpovědi na nejčastější otázky slouží i ostatním uživatelům. [13] 

 

Jedním z nejčastěji probíraných témat v souvislosti se sociálními sítěmi je sdílení  

a možnosti zneužití citlivých osobních dat, důvěryhodnost identity uživatele  

a důvěryhodnost sdělení. Opatrný přístup na svém začátku zvolila síť LinkedIn, a to pro 

profesní kontakty, do kterých se bylo možné dostat jen na pozvání někoho, kdo už v té síti 

fungoval. Uživatelům bylo rovněž doporučováno, aby si zvali jen důvěryhodné osoby, 

které dobře znají. Naprostým opakem je síť Facebook. Zde se mohl zaregistrovat kdokoliv 

s e-mailovou adresou. Údaje uváděné osobou navíc vůbec nemusí odpovídat realitě. [13] 

 

3.5 Nejznámější sociální sítě 

 

Facebook – síť vznikla v roce 2004. Prvotně to byla síť určena pro studenty 

Harvardské univerzity. Byla to platforma pro 

vytváření osobních, firemních a skupinových 

profilů přátel, dále rovněž jako herní server, 

internetová fóra a pro ukládání a sdílení 

multimédií. 

 

Google+ – objevila se v roce 2011 jako 

obdoba sítě Facebook. Hlavním rozdílem je 

nastavení sdílení přes takzvané kruhy.  

 

MySpace – zrodila se v roce 2003 a je využívána pro internetové profily lidí, pro 

sdílení a ukládání multimédií. MySpace se řadí k druhé nejpoužívanější sociální síti na 

světě. Jež patří společnosti News Corporation.  

 

LinkedIn – existuje od roku 2003 a slouží pro internetové profily a pro pracovní 

životopisy. Dá se říci, že je to převážně pracovní sociální síť. V současnosti už stačí mnoha 

zaměstnancům poslat budoucím zaměstnavatelům místo životopisu odkaz na LinkedIn. 

 

Twitter – vznikla v roce 2006 a je určena pro mikrology. [14] 
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Obr. 3.5 Logo sociální sítě Facebook 

Zdroj: www.vodahost.com 

České sociální sítě 

Lidé.cz – slouží pro internetové profily a jako internetové fórum, pro blogy  

a zároveň jako chatovací server. Funguje rovněž i jako seznamka a využívá se také pro 

internetové kurzy či pro ukládání a sdílení fotografií. Tento server je uživatelsky propojen 

se sociální sítí Spolužáci.cz. 

 

Spolužáci.cz – využívá se pro internetové profily, pro ukládání a sdílení 

multimédií. Slouží i jako chatovací server. Hlavně je určen pro spolužáky a bývalé 

spolužáky. Tento server je obdobou amerického Classmates. 

 

Líbimseti.cz – slouží jako internetová seznamka, jako chatovací server, je určen 

pro blogy a profily. 

 

SitIT.cz – je využívána k propojení vědeckých pracovníků v České Republice. Síť 

je realizována prostřednictvím projektu SOSIRE. A je vyvíjena specialisty z UK-MFF, 

ČVUT, ČZU a zároveň spolupracuje s firmou IBM Česká Republika. [14] 

 

3.5.1 Sociální síť Facebook 

 

V době, kdy MySpace v letech 2004 až 2008 nepřestávala růst, vznikla nová služba, 

která taktéž ovládla celosvětový trh s uživateli 

sociálních sítí. A tím se stal Facebook. Koncepcí 

byla tato síť hodně podobná. Stejně jako jeho 

předchůdci i on měl naprosto stejná profilová 

data. Na rozdíl od MySpace neumožňoval 

vlastní nastavení zázemí profilů a údajů. 

Facebook poskytl lidem širokou sadu nástrojů 

k zúžení či odhalení dat jen určitým lidem, 

přátelům nebo uživatelům v konkrétních sítích. 

Mimo tohoto šlo především o to, aby byly znalosti stejnorodé. A tím mohli mít uživatelé 

jistotu, že budou data i vzhled profilu při procházení vypadat jednotně. 

Poprvé se síť Facebook objevila na Harvardu, prvotním záměrem zakladatelů byla 

síť určena k vzájemnému seznamování spolužáků. Tehdy mnohé fakulty poskytovaly 

studentům tištěné seznamy studentů, ve kterých byly obsaženy biografické informace, 
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zájmy a studijní obory. V době, kdy si svůj profil na Facebooku vytvořila polovina 

harvardských studentů, se rozšířil i na další prestižní vysoké školy. Později se také dostal 

na další fakulty a univerzity, střední školy a v poslední řadě i do korporací. A to ještě dříve, 

než byla v roce 2006 uvolněna první veřejná verze. Díky této začáteční strategii 

exkluzivity měla síť Facebook velkou výhodu. Ta spočívala v získání obrovské masy lidí, 

kteří měli značný zájem udržovat kontakt s ostatními uživateli. Velká koncentrace lidí, 

kteří prostřednictvím Facebooku komunikovali, pomohla zajistit, jak by mezi sebou sdíleli 

informace a jaké funkce a zlepšení by pomohly v boji proti konkurujícím rivalům. [5]  

 

Od konce roku 2006 až do roku 2008 se stal souboj mezi firmami Facebook  

a MySpace jednou z mnoha dlouhotrvajících bitev, viz. Cola versus Pepsi. Z počátku měla 

síť MySpace své věrné pokračovatele, a to mezi mladými lidmi. Oproti tomu Facebook 

pomalu, ale jistě stahoval pozornost vysokoškolských studentů. Díky tomu, že u MySpace 

bylo možno přizpůsobit vizuální vzhled, bylo dost obtížné se v určitých profilech 

zorientovat, zatímco chybějící standardizace informací vedla k tomu, že uživatelé mohli 

sdělit cokoliv, aniž by to jiní uživatelé zjistili. Zaměření Facebooku se ubíralo na osm 

nejprestižnějších škol. Jeho prvotní metoda získávání nových uživatelů spočívala v zaslání 

pozvánek. To z něj činilo volbu spíše pro zámožné uživatele a studenty vyšších vrstev. 

Oproti tomu MySpace bylo vnímáno jako místo pro mládež, zajímající se o nejrůznější 

skupiny. A také pro ty, kteří nepatřili k oblíbencům a pro mimoškolní aktivity. Dalo se 

předpokládat, že uživatelé Facebooku se nestali uživateli MySpasu a naopak, protože jejich 

přátelé nebyli zaregistrování na této síti a obráceně. 

 

V době, kdy se Facebook dostal za pomyslnou hranici vzdělání, začal pomalu, ale 

jistě ukrajovat z krajíce podílu služby MySpace. Bylo to hned z několika důvodů. Aplikace 

jako fotografie, poznámky či dárky se staly pro lidi velmi intuitivní a lehce ovladatelné. Ke 

všemu ještě vedly k zintenzivnění komunikace mezi přáteli. 

 

Facebook v květnu roku 2007 uvolnil developerské platformy, to bylo tou 

nejdůležitější inovací oproti MySpace. Jednalo se o prostředí, ve kterém bylo umožněno 

vývojářům psát vlastní aplikace, které fungovaly na stránkách Facebooku. Ty uměly 

používat unikátní sociální profil jednotlivých uživatelů. Z ničehož nic dal tak Facebook své 

uživatele k dispozici externím vývojářům. Díky tomuto došlo k obrovskému nárůstu 

nových aplikací na Facebooku. Během jednoho roku byly vytvořeny různé druhy aplikací, 
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avšak jako jedny z nejoblíbenějších se staly hry. Dvě hlavní věci měli podíl na úspěch 

v této oblasti, a to cenné podpůrné aplikace a elegantně provedená strategie. Ta motivovala 

vývojáře k tvorbě nových aplikací. Už v roce 2009 předstihl v několika klíčových 

sledovaných údajích službu MySpace a měl na to stát se světovou dominantní sociální sítí. 

V témže roce pozměnil svou domovskou stránku. Do popředí zařadil Vybrané příspěvky (ty 

jsou totiž výhradně tvořeny aktualizacemi stavů, fotografiemi, odkazy a jinými novinkami 

prováděnými na stránkách přátel a fanoušků. Tímto se stal ze služby Facebook 

dorozumívací prostředek pro vzájemnou komunikaci mezi přáteli a fanoušky v reálném 

čase. [5] 

 

Zprvu se tato změna setkala s výrazným odporem. Až 94 % lidí na Facebooku 

změnu zprvu přijímalo s odporem. Vzniklo dokonce několik fanouškovských stránek na 

protest proti vzhledu nové domovské stránky. Časem tato nelibost k pozměněnému vzhledu 

velmi rychle vychladla a uživatelé si na nový přístup zvykli. Na počátku roku 2009 se 

objevuje nová sociální síť, Twitter. Ta je založena na jednoduchých zprávách, které mají 

maximálně 140 znaků. Tuto zprávu si může přečíst kdokoliv. Zprávy od uživatelů na 

Twitteru mohou na první pohled připomínat aktualizovaný stav na Facebooku, z něhož se 

vytvořil produkt s částečnou funkčností a lehce rozdílným postojem v tom, jak se stát 

přítelem jednotlivého uživatele. 

 

Společnost Compete.com zveřejnila, že počet uživatelů Twitteru vzrostl za prvních 

pár měsíců roku 2009 o 400 %. Takovýto úspěch Twitteru podnítil službu Facebook 

k zavedení nových změn. Nejspíše Facebook přistoupí časem k dalším inovacím. Obecně 

se dá konstatovat, že web se díky vývoji sociálních médií za několik posledních let stala 

mnohem transparentnější a sociálnější technologií. Postupně se uživatelé přestali obávat 

sdílení soukromých informací na sociálních sítích a internetu. Lidé začali žít své životy na 

internetu a také se bavili o tom, co se děje. Narušení soukromí v minulosti je v současné 

době příležitostí ke sdílení osobních podrobností ze života s přáteli, známými a v určitých 

případech i cizími lidmi. Podobnou příležitost, kdy je dostupné takovéto množství 

informací o uživatelích, nikdy neměli marketingoví pracovníci. Nyní je k dispozici velké 

množství informací na Facebooku a podobných sítích, než tomu bylo dříve v databázích.  

 

Dnes je bezprecedentní možnost využívat dané technologie, které sdílí hodnoty 

produktů a služeb. A to nejen s širokou veřejností, ale především s lidmi, kteří nabídku 
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Obr. 3.6 Přihlášení do Google+ 

Zdroj: www.google.com 

s velkou pravděpodobností uvítají. Zaměří-li se pozornost na obecný přehled toho, co je 

známo o využívání sociálních médií a na to, jak mohou být sociální média nejlépe 

využívaná k propagaci produktů a služeb. [5] 

 

3.5.2 Sociální síť Google+ 

 

Síť Google plus je pouze pro pozvané. Je nutné zdůraznit, že ani pozvaní uživatelé 

nemají dočasně možnost pozvat další osoby. Důležité je, že jde pouze o část funkčnosti, 

kterou Google pro integraci sociálních sítí a médií plánuje. Podle zpráv od Google je 

aktuální spuštění Google+ nutností.  Jedná se o vývoj služby, který se dostal do stádia, 

kdy již není možné pokračovat bez zapojení veřejnosti. Od samého začátku se Google 

pokoušel o založení sociální sítě, která by umožnila lidem organizovat své „přátele“ do 

sociálních kruhů (Circles). Jedná se o důležitou skutečnost, kterou jiné sociální sítě 

poskytují, ale většinou v omezené podobě, nebo 

v podobě nepraktické pro užívání. (Facebook 

umožňuje seznamy přátel, stejně jako Twitter). 

[15] 

 

Hlavní myšlenkou je to, že jen málokdo 

má v životě jednotné označení pro všechny své 

„přátele“. Sociální skupiny jsou složitější než 

jedno plošné zařazení do přátel. Lidé totiž mají 

svou rodinu, kamarády, rodinné přátele, blízké přátele, spolužáky a bývalé spolužáky, 

kolegy v práci atd. Další skupiny mohou vzniknout v práci, kde do určitých okruhů řadíme 

zákazníky, odběratele, dodavatele či obchodní partnery. Od samého začátku se Google 

snažil, aby lidé zařazovali své kontakty v Google+ do Kruhů (Circle). Poté mohou určovat, 

které kruhy budou příjemci sdělení při komunikování prostřednictvím Google+, tedy toho, 

co na sítí zveřejní. Podstatné je zmínit, že Google dost dobře zkopíroval fungování 

Facebooku.  

 

V Google plus fungují sociální kruhy i naopak. Informace, které přijímáte, máte 

možnost „filtrovat“ dle jednotlivých Kruhů. To znamená, že se můžete podívat pouze na 

informace, které vás zajímají, například od kruhu spolužáci. Google+ na rozdíl 

od Facebooku prozatím nemá tamní Zeď (Wall). Kde vidíte všechno, respektive vidíte to 
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Obr. 3.7 Logo Google 

Zdroj: www.google.com 

všechno, co na Google+ zveřejnili lidé z daného sociálního kruhu. Na samém počátku je 

nutné ujasnit si jednu věc a tou je, že na internetu neexistuje soukromí. Jestliže něco 

zveřejníte na internetu, byť to zdánlivě označíte jako soukromé nebo určeno pouze pro 

omezenou skupinu lidí, vždy to bude ve skutečnosti veřejné. Prozatímně se Google+ tváří 

jako síť, která má docela dobře vytvořený systém ochrany soukromí. Ale z historie 

sociálních sítí je patrné, že na něco takového nelze spoléhat. I přestože na Google+ můžete 

kupříkladu vytvořit status určený jen pro určitý Kruh lidí, kdokoli z těchto lidí může tento 

status sdílet dál. U zveřejněných fotografií je možné štítkovat (to znamená označit osoby 

na fotografiích), pomocí vám bude automatické rozpoznání obličeje. Avšak automatické 

rozpoznání konkrétní osoby, jak je tomu na Facebooku, zde není. Pokud vás tedy někdo 

„oštítkuje“, vy se o tom dozvíte, ale nemůžete to zakázat, stejně jako u Facebooku. [15] 

 

Aby bylo možné Google plus používat, je nutné mít zřízený profil u Google.  

U tohoto je nutné upozornit, že veškeré profily u Google budou povinně veřejné a jejich 

používání je vázáno pravidly.   

 

Co Google+ nabízí 

Google plus aktuálně nabízí vytváření 

sociální sítě (kruhů) – kontaktů a umožňuje 

jejich zařazení do odpovídajících skupin. 

Klasické sdílení textových zpráv, statusů, fotek 

 a fotoalb, videí a odkazů. Všechny varianty 

dovolují přidat informaci o poloze a také dávají 

možnost určit, komu je sdělení určeno. Služba 

rovněž umožňuje označit další lidi ve vložených 

statusech. Fotografie je možné „štítkovat“, jak 

již bylo zmíněno. Po nahrání je možno fotografii otáčet a použít základní fotografické 

filtry. Dále nabízí příjem informací z vašich kruhů. Zdejší zeď „Wall“ se na Google plus 

nazývá „Stream“ a funguje v reálném čase. To znamená, že nové příspěvky se automaticky 

objevují na začátku. Je zde možnost přispěvy označit pomocí „+1“, ty je možno sdílet dále 

a komentovat je. Aplikace Google+ je ke stažení i pro mobilní telefony a pro tablety nabízí 

mobilní verzi HTML5. Služba nasadila i novou lištu, ze které se z původní bílé stala nyní 

tmavá, která zahrnuje rozcestník pro jednotlivé služby.  Mezi další novinky nabízí Google 
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Obr. 3.8 Logo MySpace 

Zdroj: www.myspace.com 

plus nastavení funkčnosti, kompletní export informací, Huddle (skupinový chat)  

a Hangouts (setkávání lidí online, hlasový a video chat). 

 

Co Google+ neumožňuje 

Google plus prozatím neumožňuje používání účtů z Google Apps. Propojení 

s Facebookem, Twitterem či s jakoukoliv jinou sociální sít. Prozatím nejde ani „import“ 

kontaktů z ostatních sociálních sítí. Nefunguje nyní ani příliš dobře „import“ kontaktů 

z míst, odkud je nabízen jako například: Yahoo!, Hotmail a služby Google. V současnosti 

nenajdete ani propojení s open social, i přestože se jedná o aktivitu Google. 

 

Citelně chybí navázání s některými dalšími službami Google. Jako například 

propojení s Gmailem (v současnosti funguje propojení pouze jednosměrně v Gmailu, kde 

se vám budou přicházet e-maily s příspěvky z Google plus prostřednictvím notifikací). 

Prozatím neočekávejte ani integraci Google+ do dalších služeb jako Google Reader, to 

zatím také chybí. Dále zde nepoužívá sdílení odkazů Open Graph informací ze stránky. 

Obdoba Facebook Pages (Stránek), tedy určité formy prezentace pro firmy, která by jim 

zprostředkovala využít Google+,  zatím rovněž není. Navíc dosavadní podmínky užívání 

něco takového vylučují. To znamená, že firma nesmí mít profil na Google. 

 

3.5.3 MySpace 

 

MySpace patří mezi jednu z nejpopulárnějších sociálních sítí na světě, rovněž je v 

současnosti druhá největší sociální síť. Ta se výborně hodí ke sdílení videí a hudebních 

souborů. Síť využívají i slavní umělci ke zveřejňování svých uměleckých děl. Spoustu let 

byla na prvním místě, zlomovým rokem byl rok 2008, kdy ji předběhl Facebook. Funkce, 

které lze na síti používat, jsou hodně podobné 

jako na Facebooku. Služba je využívána k 

vytváření profilů, skupin a šíření zpráv. 

Obdobně jako Facebook můžete používat 

aplikaci third party, avšak MySpace má větší 

kontrolu. Zásadním rozdílem MySpace od 

Facebooku je to, že síť MySpace dovoluje větší 

upravitelnost především u profilu. 
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Než se zrodil Facebooku, byla MySpace absolutní jednička ve sdílení 

multimediálního obsahu. A ještě dnes je pro mnohé bezkonkurenční sítí. Síť je přístupná 

pouze uživatelům, kteří jsou starší 14 let. MySpace vlastní společnost News Corporation, 

která je majitelem i prestižního filmového studia a televizních kanálů. Avšak síť MySpace 

se řadí mezi klenoty této společnosti. 

 

3.5.4 Friendster 

 

Další specifickou sociální sítí pro americký trh je Friendster. V současnosti je dosti 

rozšířená i v Asii, kde je 90 % uživatelů právě na této síti. Vznikla v roce 2002, tedy 

několik let dříve než se zrodila jedna z nejpopulárnějších sítí Facebook. Klíčovým 

okamžikem se stal rok 2003, kdy zakladatel Friendsteru J. Abrams odmítl nabídku 

společnosti Google, i přesto dnes Friendste používá přes 90 milionů uživatelů. 

 

3.5.5  LinkedIn 

 

Profesionální sociální sítí je LinkedIn, a to proto, že tím hlavním důvodem, proč se 

lidé na tuto síť zaregistrují, je kariéra, hledání pracovní pozice či vzdělání. Uživatelé sítě 

LinkedIn už svým zaměstnavatelům neposílají klasické životopisy, ale v mnohých 

případech už jen zasílají pouze link na svůj profil na LinkedIn.  

 

Tato sociální síť je orientovaná především na pracovní kontakty. To přitahuje 

především manažery a personalisty než běžné osoby. Čím dál častěji je využíván i v České 

republice a celkově ve světě má síť více než 35 milionů uživatelů.  

 

3.6 Sociální sítě ano či ne?  

 

Při položení této otázky je možné pozorovat různé postoje od těch kategorických 

odmítavých, až po bezvýhradně kladných. Argumenty, které mluví pro, jsou následující:  

 

- Mediem nové generace jsou sociální sítě. Provazují klady e-mailu, chatu, 

blogu a jiných sdílených souborů. Tím vytváří kvalitní základnu pro online 

komunikaci, kde pomáhají při spolupráci stovkám miliónů lidí. 

http://www.newscorp.com/
http://www.friendster.com/
http://www.linkedin.com/
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- Sociální sít je ideálním nástrojem pro navazování a udržování vztahů. Jen 

těžko najdete snazší způsob spojení s přáteli, obchodními partnery nebo 

zákazníky. Také mohou být nápomocny při získávání nových kontaktů. 

- Prostřednictvím sociální sítě můžete získat efektivní doplňkovou podporu 

dobrého jména. Díky ní může uživatel poukázat na vše, co uzná za pozitivní. 

Lidé se rádi dělí o kladné informace, jako vlastní odborné názory, akce, 

podnikatelské záměry a projekty.  

 

Výše zmíněné přednosti tvoří velmi atraktivní objekty zájmu. Měly by se ale  

i zmínit možné zápory, problémy či nedostatky, jako například: 

 

- O sociálních sítích je všeobecně známo, že jsou nenasytným žralokem času. 

Nutí svou povahou uživatele k častému sledování profilu. Jestliže na počítači 

i pracujeme, v některých případech mohou sociální sítě narušovat koncentraci 

neustálým nutkáním přepínat na profil. Z průzkumů je známo, že sítě sice 

neohrožují duševní zdraví, ale snižují produktivitu práce až o desítky procent. 

- Dalším negativem je zahlcení informacemi, neboli informační znečištění. 

Obsahují totiž velké množství informačního „odpadu“. Hledané informace 

uživatel hledá ve velkém množství osobních projevů a reklamních sdělení. 

 

I přesto vše se lze domnívat, že budoucnost sociálních sítí, není nijak ohrožena, ba 

naopak. Zatímco dříve patřily k nejnavštěvovanějším stránkám na internetu vyhledávače 

(Google), v současnosti tyto pozice atakují sociální sítě, jako Facebook a YouTube. Ty 

představují další technologickou generaci internetu a to ve struktuře a způsobu využívání.  

I přesto, že se názory na budoucnost sociálních sítí různí, fakta mluví ve prospěch 

sociálních sítí. 
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4 Metodika sběru dat 

 

4.1 Přípravná fáze marketingového výzkumu 

 

Definování problému 

 

V současné době je mnoho různých forem marketingové komunikace. Není vůbec 

snadné zaujmout potencionální zákazníky se stávajícími nebo novými výrobky či 

službami. Proto je nutné si uvědomit stále rostoucí význam internetu a sociálních sítí pro 

využití marketingových aktivit. A proto se považuje zjištění postojů zákazníků 

k marketingové komunikaci prostřednictvím sociálních sítí za klíčové. Marketingový 

výzkum se zaměřuje také na to, jaký postoj lidé zaujímají k reklamám a podporám prodeje 

na sociálních sítích. 

 

Objasnění cíle 

 

Cílem tohoto výzkumu bylo zkoumání postojů občanů k marketingové komunikaci 

prostřednictvím sociálních sítí. Dle zjištění ze statistik byli vybrání záměrně mladí lidé, 

kteří jsou na sociálních sítích aktivní. Také bylo zjišťováno, zda sociální sítě využívají pro 

komunikaci se společnostmi a organizacemi. Jestli si lidé všímají reklamních sdělení na 

sociálních sítích a jak na ně reagují. Dále byl výzkum zaměřen na využívání podpory 

prodeje prostřednictvím sociálních sítí. Veškeré zjištěné výsledky budou promítnuty 

v interpretaci výsledků, na jejímž základě vyplynou návrhy a doporučení, které souvisí 

s využitím marketingové komunikace na sociálních sítích. 

 

Plán výzkumu 

 

Shromažďování potřebných dat lze uskutečnit prostřednictvím sběru primárních 

a sekundárních dat. Při realizaci marketingového výzkumu byla použita jak primární, tak 

sekundární data. Sekundární data, která byla zjištěna na statistických serverech (czso.cz  

a lupa.cz), byla použita především v oblasti demografických údajů. Jelikož je žádoucí 

získat odpovědi na specifické otázky, byly vybrány dvě různé formy sběru primárních dat.  
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Veškerá data jsou přesná, aktuální a naprosto objektivní. Zcela mapují a vyjadřují 

názory dotazovaných občanů. Pro získání primárních dat byla zvolena jednak metoda 

kvantitativního výzkumu, a to ve formě elektronického dotazování, tak i metoda 

kvalitativního výzkumu v podobě skupinového rozhovoru – Focus Group.  

 

U elektronického dotazování byl nástrojem sběru dat dotazník, který obsahoval 

19 otázek. Ty byly rozčleněny do tří podskupin. Prvních devět otázek bylo zaměřeno na 

používání sociálních sítí. Otázky deset až šestnáct byly zaměřeny na marketingovou 

komunikaci a podporu prodeje. Poslední tři otázky byly nadefinovány pro zjištění 

demografických údajů. Vzorový dotazník je umístěn v příloze č. 1.  

 

Focus Group, česky skupinový rozhovor, proběhl v první čtvrtině roku 

2011 v prostorách Ekonomické fakulty Vysoké školy Báňské – Technické univerzity 

Ostrava. Cílem rozhovoru bylo zkoumání využití možností sociální sítě jako prostředku 

aktivně řízené komunikace s vybranou cílovou skupinou. Cílovou skupinou byli mladí lidé 

ve věku od 19 do 24 let, a to především studenti středních a vysokých škol. Tato metoda 

má neformální charakter a umožnila zaměřit se na úzce definované téma. Aktivita v diskuzi 

byla udržována moderátorem, který ji korigoval, aby se rozhovor neodklonil od daného 

tématu.  

 

Účastníci Focus Groups byli rozčleněni do tří hlavních skupin po deseti členech. 

V celkovém součtu se zapojilo třicet studentů. Z nich bylo 15 mužů a 15 žen. Mezi 

účastníky bylo 6 studentů prvního, druhého a třetího ročníku bakalářského studia a šest 

studentů prvního a druhého ročníku navazujícího studia. Cíleně byli vybrání vysokoškolští 

studenti, protože tito lidé se nejvíce pohybují na sociálních sítích, což bylo zjištěno ze 

sekundárních dat. 

 

Scénář rozhovorů: 

1. Nastínění řešeného problému moderátorem skupinového rozhovoru, 

2. Objasnění znalosti problematiky a preference účastníků, 

3. Názory na připadající nebezpečí a rizika sociálních sítí, 

4. Rozdání krátkého dotazníku s požadavkem na vyplnění kvantitativních 

odpovědí, 

5. Závěrečná diskuse, 
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K analýze všech výsledků bylo nezbytné použití výpočetní techniky s programy 

Microsoft Office Word a Excel. Kromě toho bylo využito frekvenčních a kontingenčních 

tabulek.  

 

4. 2 Realizační fáze 

 

Sběr dat byl realizován prostřednictvím elektronického dotazování. Dotazník byl 

zveřejněn na internetu na serveru vyplnto.cz, neboť bylo potřeba zjistit právě názory 

uživatelů internetově zdatných. Byl také zasílán prostřednictvím e-mailů. Vzhledem 

k tomu, že se výzkum týká problematiky marketingové komunikace na sociálních sítích, 

bylo nezbytné se při dotazování i skupinovém rozhovoru zaměřit na užší výběrový vzorek 

respondentů.  

 

Ze sekundárních dat bylo zjištěno věkové rozčlenění uživatelů sociálních sítí, 

z něhož bylo následně vycházeno. A to jak u definování věkových škál v dotaznících, tak  

i při výběru účastníků skupinového rozhovoru. U skupinového rozhovoru bylo použito 

diktafonu a poznámkového archu, do kterého byly po celou dobu rozhovoru 

zaznamenávány klíčové poznatky. 

 

Při vymezení věkových škál se vycházelo ze sekundárních dat, které byly zjištěny 

ze statistik na českém statistickém úřadě. První věkovou kategorii tvoří respondenti 14 let 

a méně. Dále pak uživatelé sociálních sítí ve věku od 15 do 24 let, tato věková kategorie 

byla zastoupena především studenty. Další kategorii tvořili lidé od 25 do 35 let. Poslední 

kategorií byli uživatelé starší 36 let. Je tedy patrné, že výzkum byl zaměřen především na 

mladší a střední věkovou kategorii. Vyšší věkové kategorie nebyly dále rozčleňované, 

neboť ze statistik bylo zjištěno, že lidé staršího věku sociálním sítím nevěnují velkou 

pozornost.  

 

Skupinový rozhovor byl zaměřen výhradně na věkovou kategorii 15 až 24 let, a to 

z toho z důvodu, že tato věková skupina tráví na sociálních sítích nejvíce času. Sběr dat 

formou elektronického dotazování proběhl dle časového harmonogramu (obrázek č. 4.1) 

a formou skupinového rozhovoru (Focus Group), který byl realizován ve dvou klíčových 
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fázích. První přípravná fáze proběhla v únoru 2011 a realizační fáze byla provedena 

v období od 21. března do 25. března 2011.  

 

Struktura výběrového souboru 

 

Z českého statistického úřadu bylo zjištěno, že v České republice ke dni 1. ledna 

2011 žilo 10 532 770 lidí, tento počet lidí bylo nutno upravit o osoby počítačově 

negramotné, za ty byly považované děti do 8 let a osoby starší 70 let. Výběrový soubor se 

tedy zúžil na 7 925 003 obyvatel. Výběrový soubor pro elektronické dotazování zaujímal 

200 respondentů, kteří obdrželi dotazník e-mailem nebo jej vyplnili na serveru vyplnto.cz. 

Pro získání dat prostřednictvím skupinového rozhovoru bylo dotazováno 30 uživatelů 

sociálních sítí. Tito lidé vytvořili tři samostatné skupiny po 10 lidech, kteří pod vedením 

moderátora diskutovali na téma sociální sítě. 

 

Problémy s výzkumem 

 

Jako jediný, avšak dosti závažný problém nastal u elektronického dotazování 

s návratností správně vyplněných dotazníků. A to takový, že se ze všech rozeslaných 

200 elektronických dotazníků vrátilo pouze 117 vyplněných dotazníků. Proto bylo nutno 

rozeslat dalších 100 dotazníků, ze kterých se zpět dostalo 63 vyplněných dotazníků. Aby 

byl rozsah dotazníků odpovídající požadavkům na 200 kusů, bylo nutno rozesílat 

elektronický dotazník ještě potřetí. 

 

Obr. 4.1 Časový rozsah metodiky výzkumu a sběru dat 

Časové vymezení 

Aktivita říjen listopad prosinec leden únor březen duben 

Vymezení problému               

Objasnění cíle               

Plán výzkumu               

Pilotáž               

Sběr údajů               

Shromáždění a 

zpracování dat               

Zdroj: vlastní 
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Shromáždění a zpracování dat 

 

Potřebná data byla získávána díky skupinového rozhovoru a elektronickému 

dotazování, které bylo prováděno rozesláním dotazníků. Posléze byla veškerá data 

zpracována výpočetní technikou, a to v programech MS Excel a MS Word. Po 

zkontrolování správnosti dat byl následně proveden výpočet statistických veličin, které 

budou promítnuty v analýze dat, jejichž součástí bude i grafické znázornění. 
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5 Analýza marketingové konkurence na sociálních sítích 

 

Cílem diplomové práce je analyzovat marketingovou komunikaci na sociálních 

sítích. A to především na sítích Facebook, MySpace, Google+, Linkedin, Lidé, Líbimseti, 

Spolužáci a mnoha dalších. Byly zjišťovány možnosti a využití marketingové komunikace 

na sociálních sítích pro zvýšení povědomí o reklamních aktivitách a podpoře prodeje. 

Cílem bylo také zjistit, jak lidé vnímají sociální sítě.   

 

Dále také jejich postoj k reklamám na sociální síti. Jak uživatelé vnímají podporu 

prodeje na sociálních sítích a zda ji využívají. Také byly analyzovány názory, jak lidé 

pohlížejí na sociální sítě, zda si uvědomují a všímají si množství cílených komunikačních 

aktivit. Výzkum byl rovněž zaměřen na to, jak lidé hodnotí komunikační aktivity firem 

a organizací a jestli na jejich činnosti vůbec reagují.  

 

Vzhledem k tomu, že výzkum probíhal prostřednictvím elektronického dotazování, 

v krátké době byl získán požadovaný počet 200 respondentů, kteří používají sociální sítě, 

ať už Facebook, MySpace, Google+, Libimseti, Spoluzaci, či jiné. 

 

Dle zjištěných sekundárních dat (z Českého statistického úřadu a serveru lupa.cz) 

byli uživatele sociálních sítí rozčleněni do čtyř kategorií: mladší 15 let, věk od 15 do 24 let, 

od 25 do 35 a osoby starší 35 let.  

 

5.1 Použití konkrétních sociálních sítí 

 

Na obrázku č. 5.1 je vyobrazen graf, který znázorňuje počty používaných sociálních 

sítí. Z grafu je zřejmé, že nejvíce, tj. 181 respondentů, používá sociální síť Facebook. Síť 

Spolužáci byla druhou nejfrekventovanější odpovědí s počtem 82. Google+ používá 

44 dotazovaných a síť Lidé využívá 26 respondentů. Mezi méně využívané patří Linkedin, 

Libimseti a Twitter. Ostatní sítě získaly shodně pouze jeden hlas a patří mezi ně například 

síť MySpace, Pokec.sk, Pinterest, Foursquare, Seznam a odborné diskusní skupiny. Z grafu 

také vyplývá, že asi polovina respondentů má více než jednu registraci na sociální síti. 
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Obr. 5.1 Použití konkrétních sociálních sítí 
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Dále bylo zkoumáno využití sociálních sítí v závislosti na pohlaví dotazovaných. 

Z výzkumu je patrné, že sociální sítě Facebook, Spolužáci, Libimseti a Lidé více využívají 

ženy než muži. Zatímco u sociálních sítí Google+, Linkedin a Twitter je tomu právě 

naopak a používají je více muži než ženy. Z výsledku se dá usuzovat, že ženy 

upřednostňují spíš české sociální sítě, zatímco muži preferují sítě zahraniční. 

 

Obr. 5.2 Rozdíly v použití konkrétních sociálních sítí mezi ženami a muži 
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5.2 Aktivní čas věnovaný sociálním sítím 

 

 Z výzkumu vyplývá, že 45 % dotazovaných stráví aktivně 1 až 4 hodiny denně na 

sociálních sítích. Druhou nejčastější odpovědí byla ani ne 1 hodina denně, a takto 

odpovědělo 37 % respondentů. Dále pak 11 % lidí odpovědělo, že na sociálních sítích je 

jednou do týdne a 6 % dokonce tráví na sítích 5 až 7 hodin denně. A jen 3 % dotazovaných 

méně než jednou měsíčně. Z výzkumu je patrné, že více než tři čtvrtiny respondentů jsou 

na sociálních sítích aktivní denně a více než polovina uživatelů tráví denně i několik hodin 

na sítích. 

 

Obr. 5.3 Aktivní čas věnovaný sociálním sítím 

Aktivní čas věnovaný sociálním sítím

43%

35%
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5 až 7 hodin denně

Méně než 1x za měsíc

Více než 7 hodin denně

 
 Zdroj: vlastní 

  

 Zajímavé bylo i zjištění, kolik času jednotliví respondenti aktivně stráví na 

sociálních sítích v závislosti na věkové struktuře. Dá se říci, že nejvíce času na sítích stráví 

respondenti ve věkové hranici do 14 let. Tito dotazovaní nejčastěji odpovídali, že se 

aktivně věnují sociálním sítím 1 až 4 hodiny denně. Naopak nejčastější odpověď  

u dotazovaných osob ve věku nad 36 let je 1 krát za týden.  

 

Z analýzy vyplývá, že věková skupina nad 36 let tráví na sociálních sítích minimum 

svého času a věnují svůj čas jiným aktivitám. Z čehož se dá usuzovat, že tito lidé nejsou 

příliš aktivními uživateli sociálních sítí, a proto jim nebudou přikládat velký význam. Více 

než tři čtvrtiny všech ostatních věkových skupin se věnují aktivně sociálním sítím denně. 

Tito uživatelé jsou ideální pro marketingovou komunikaci prostřednictvím sociálních sítí. 
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5.3 Přátelství na sociálních sítích 

 

Z výzkumu je patrné, že 67 % dotazovaných má 100 až 400 přátel na sociálních 

sítích, celých 17 % odpovídajících na tuto otázku má 51 až 100 přátel. Do 50 přátel 

odpovědělo 10 % respondentů. Pouhých 6 % odpovědělo, že má více než 400 přátel. Dvě 

třetiny tedy mají více než sto přátel, z toho se dá usuzovat, že udržují vzájemné vztahy 

a komunikují se svými známými, rodinou, kamarády, spolužáky či kolegy s práce 

prostřednictvím sociálních sítí. 

 

Obr. 5.4 Počet přátel na sociálních sítích 

Počet přátel na sociálních sítích
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 Zdroj: vlastní 

 

 V souvislosti bylo zjišťováno, kolik ze svých přátel znají lidé osobně. Bylo zjištěno, 

že, více než polovina (celých 57 %) dotazovaných zná všechny své přátele na sociálních 

sítích. Méně než třetina respondentů (27 %) zná osobně více než polovinu z nich a jen  

9 % méně než polovinu. Mezi jiné odpovědi uváděli dotazovaní, že znají téměř všechny, 

drtivou většinu, devadesát procent z nich nebo skoro všechny. Jedna z odpovědí byla také 

několik (do 10).  

 

Z toho vyplývá, že dotazovaní si přidávají do přátel z velké části pouze osoby, které 

osobně znají. Je pochopitelné, že v dnešní nebezpečné době, kdy se často vyskytují případy 

zneužití osobních údajů, si nepřidávají do přátel cizí osoby, které neznají. I přes toto 

zjištění by každý uživatel sociální sítě měl mít na vědomí možná rizika a nebezpečí, která 

na sociálních sítích hrozí. To by si měli uvědomovat především mladší uživatelé, kteří na 

síti sdílejí všemožné informace. 
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Obr. 5.5 Přátelství na sociálních sítích 

Přátelství na sociálních sítích
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 Zdroj: vlastní  

 

 

5.4 Přínosy a nevýhody sociálních sítí 

 

 Na obrázku č. 5.6 je možno vidět, jaké jsou jednotlivé přínosy sociálních sítí pro 

dotazované. Největším přínosem byla pro respondenty jednoznačně označená snadná 

komunikace a dále také udržování kontaktů prostřednictvím sociálních sítí. Z toho zjištění 

se dá říci, že lidé nejvíce využívají sociální sítě ke vzájemné komunikaci a udržování 

vztahů.  

 

 Třetí nejčastější odpovědí bylo množství informací, které jsou na sociálních sítích 

snadno dostupné. Jen 19 dotazovaných uvedlo jako přínos reklamní sdělení, což je 

pochopitelné, neboť jen málokdo vnímá reklamu jako kladnou.  

 

 Mezi jiné odpovědi lidé uvedli dotazovaní interaktivitu, pořádání akcí či srazů, 

získání odborných informací a především recenzí, které jsou velmi podstatné, pokud se je 

dozví od svých přátel. Dále pak také uživatelé zmiňovali zhlédnutí a sdílení fotografií a 

nejrůznějších videí, diskuze na diskusních fórech a dále také vyzdvižení a udržování 

povědomí o vlastním projektu. Pouze jediný respondent odpověděl, že nevidí žádné 

přínosy sociálních sítí, z čehož se dá usuzovat, že dotazovaný nemá kladný vztah 

k sociálním sítím. 
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Obr. 5.6 Přínosy sociálních sítí 
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  Při analyzování přínosů sociálních sítí v závislosti na pohlaví bylo zjištěno, že ženy 

považují za největší přínos udržování kontaktů a množství informací. Zatímco muži vidí 

největší přínos ve snadné komunikaci. Z analýzy vyplývá, že ženy kladně vnímají na 

sociálních sítích informace a do jisté míry i reklamních sdělení. Naopak muži reklamní 

sdělení nepovažují skoro vůbec za přínos. 

 

Obr. 5.7 Přínosy sociálních sítí v závislosti na pohlaví 
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 U zjišťování, jaké nejpodstatnější nevýhody dotazovaní vnímají, vyplynulo, že 

jedna čtvrtina dotazovaných považuje za největší nevýhody sociálních sítí narušení 

soukromí a 22 % lidí nevyžádanou reklamu. Třetí nejčastější odpovědí byla závislost 

na sociálních sítích (celých 20 %). Variantu jiné odpovědi zvolilo pouze 1 % respondentů, 

kteří považují za největší nevýhodu sociálních sítí zneužití osobních údajů. Z analýzy se dá 

usoudit, že lidé se bojí o své soukromí a možnosti zneužití poskytnutých informací, které 

jde na sociálních sítích těžko uhlídat. 
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Obr. 5.8 Nevýhody sociálních sítí 
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 Zdroj: vlastní 

 

 Z hlediska posuzování nevýhod sociálních sítí v závislosti na pohlaví je jasně vidět, 

že ženy považují za největší nevýhody sociálních sítí narušení soukromí, naproti tomu 

muži pokládají za nejvýznamnější nevýhodu závislost na sociálních sítích. Názory mužů  

a žen se lišily i u odpovědi počítačové viry. Zatímco ženy odpověděly pouze  

v 22 případech, že počítačové viry považují za nevýhodu sociálních sítí. Odpovědi u mužů 

byly téměř dvojnásobné. 

 

Obr. 5.9 Nevýhody sociálních sítí v závislosti na pohlaví 
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 Z výzkumu je zřejmé, že ženy se především obávají o své soukromí a budou tedy 

opatrnější při sdílení osobních dat a soukromých informací typu přidávání fotografií 

s blízkými osobami. Naproti tomu muži se tolik neobávají o své soukromí, jako spíše toho, 

že propadnou závislosti na sociálních sítích. Muži mají také větší obavy z počítačových 

virů než z narušení soukromí. Z tohoto zjištění lze říci, že muži, oproti ženám, budou 

přístupnější sdílení různých informačních či marketingově orientovaných sdělení od 

neznámých uživatelů. 
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5.5 Skupiny/stránky na sociálních sítích 

 

 Při analyzování fanouškovství skupin/stránek na sociálních sítích bylo zjištěno, že 

celých 41 % respondentů odpovědělo, že jsou registrovaní do pěti skupin či stránek, které 

se zaměřují na určitou zájmovou oblast. Více než čtvrtina odpovědí (celých 26 %) sdělila, 

že jsou účastníky více než deseti skupin (stránek). K odpovědi šesti až deseti 

skupin/stránek se přiklonila také větší čtvrtina respondentů, a to shodně 26 %, jako  

u předešlé varianty odpovědi. Pouhých 7 % dotazovaných není fanouškem žádné skupiny 

ani stránky na sociální sítí.  

 

Obr. 5.10 Fanouškovství ve skupinách (stránkách) sociálních sítí 
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 Zdroj: vlastní 

 

 Při zkoumání fanouškovství skupin/stránek v závislosti na věku vyplynuly rozdíly 

v odpovědích jednotlivých věkových kategorií. Nejvýznamnější rozdíly jsou patrné mezi 

respondenty ve věku do 14 let a starší 36 let.  

 

 Zatímco respondenti do 14 let jsou fanoušky nejčastěji šesti až deseti stránek nebo 

skupin a ani v jednom případě neodpověděli, že jsou fanoušky žádné stránky, lidé starší  

36 let mají nejčastěji do pěti registrací ve skupinách (stránkách). Tato věková skupina 

rovněž nejčastěji odpovídala, že nejsou fanoušky žádné skupiny na sociální sítí. 

 

 Výzkum se dále specializoval na zjištění, jakého tematického zaměření jsou 

nejčastěji stránky nebo skupiny. Výsledek nebyl nikterak překvapující, protože nejvíce lidí, 

celých 21 % dotazovaných odpovědělo, že jsou nejčastěji fanoušky zábavných skupin 
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a z 20 % jsou uměleckého zaměření. Celých 18 % respondentů jsou fanoušky stránek 

organizací, společností či institucí nejrůznějšího zaměření a 14 % podniku a místa.  

 

Pouze 13 % fanoušků stránek či skupin je zaměřených na značku či produkt  

a pouze 8 % fandí skupinám účel a komunita. A pouhých 6 % ze všech dotazovaných 

odpovědělo, že jsou fanoušky jiných skupin či stránek. 

 

Obr. 5.11 Tématické zaměření stránky/skupiny 
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 Zdroj: vlastní 

 

 Při vyhodnocení tematického zaměření stránky/skupiny v závislosti na pohlaví se 

lišily názory mužů a žen, a to u odpovědí zábava. Tato odpověď byla u mužů nejčastější, 

zatímco nejčastější odpovědí u žen byla umělec, skupina nebo veřejně známá osobnost. 

Podstatný rozdíl byl i u odpovědi značka/produkt, kterou ženy uvedly dvakrát častěji než 

muži. 

 

 Návštěvnost oblíbených skupin či stránek je znázorněna v grafu č. 5.12. Zde bylo 

klíčové zjistit, jak často respondenti navštěvují své oblíbené stránky nebo skupiny poté, co 

se stanou jejich fanoušky. Více než polovina respondentů (51 %) odpověděla, že je 

navštěvují často, tedy minimálně jednou do týdne. Občas (jednou za měsíc) zodpovědělo 

26 % dotázaných. Překvapivých 18 % respondentů odpovědělo, že skupiny/stránky 

nenavštěvuje vůbec. Z toho se dá usoudit, že i přesto, že se tito lidé stanou fanoušky 

určitých stránek, dále se o ně nikterak nezajímají. A jen pouhých 5 % dotazovaných 

navštěvuje skupiny či stránky velmi často, tedy denně. 
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Obr. 5.12 Návštěvnost oblíbených skupin/stránek 
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 Dále bylo analyzováno využití stránek firem a organizací pro marketingovou 

komunikaci. Na první pohled je vidět, že převážná část respondentů, celých 

70 %, nevyužívá stránky firem a organizací na sociálních sítích k marketingové 

komunikaci. Pouze 30 % uvedlo, že ano. Z výzkumu je patrné, že i když se uživatelé 

sociálních sítí stanou fanoušky nejrůznějších skupin či stránek, nevyužívají je ke 

komunikaci s firmami a organizacemi, ale spíše k zábavě. 

 

Obr. 5.13 Využití stránek firem a organizací pro marketingovou komunikaci  
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 Zdroj: vlastní 

 

 Podstatné rozdíly při využití stránek firem a organizací pro marketingovou 

komunikaci se vyskytly u odpovědí v závislosti na pohlaví dotazovaných. Zatímco ženy 

v drtivé většině odpovídaly, že nevyužívají stránky ke komunikaci, u mužů byly odpovědi 

ano a ne srovnatelné, a to i přesto, že negativní odpovědi byly častější. 
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Obr. 5.14 Využití stránek firem a organizací pro marketingovou komunikaci v závislosti na pohlaví  
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 Zdroj: vlastní 

 

 

5.6 Vnímání reklamních sdělení na sociálních sítích 

 

 V této části analýzy bylo zkoumáno, jak respondenti vnímají reklamní sdělení na 

sociálních sítích, zda si všímají reklam a jestli na ně reagují. Z dotazování vyplynulo, že 

celých 61 % dotazovaných odpovědělo, že si všímají reklam, které jsou na sociálních sítích 

umístěny. Zatímco 39 % lidí si reklam nevšímá vůbec. Z tohoto zjištění se dá usoudit, že 

lidé, kteří jsou na sociální sítí, vnímají a z velké části si všímají reklamních sdělení, které 

se nejčastěji vyskytuje v podobě bannerů. 

 

Obr. 5.15 Všímání si reklam na sociálních sítích  
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 Pro podrobnější zjištění bylo analyzováno, že dotazovaní s nižším dosaženým 

vzděláním si více všímají reklam na sociálních sítích. Na první pohled je patrné, že nejvíce 

pozornosti reklamám věnují respondenti se základním vzděláním, středoškolským 
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vzděláním bez maturity a se středním odborným vzděláním. Oproti tomu lidé s vyšším 

vzděláním (SŠ s maturitou, vyšším odborným vzděláním a vysokoškolským vzděláním) 

mají rovnoměrně rozložené odpovědi ano a ne. 

 

 Dále bylo zkoumáno, jak často respondenti rozkliknou reklamu umístěnou na 

sociálních sítích. Jak je možno vidět na grafu č. 5.16, nejčastěji dotazovaní uváděli, že 

rozkliknou reklamu občas (46 %), tedy jednou do měsíce. Druhou nejčastěji vyskytovanou 

odpovědí bylo často (33 %), tudíž minimálně jednou do týdne. Celých 21 % lidí vůbec 

nerozklikává reklamy na sítích. Nikdo z dotazovaných neodpověděl variantu velmi často 

(denně). Z výzkumu vyplývá, že i přesto, že převážná většina uživatelů je na sociálních 

sítích denně, však rozhodně neproklikává reklamy každý den, ale nejvýše jednou do 

měsíce. 

 

Obr. 5.16 Rozkliknutí reklamy umístěné na sociálních sítích  
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 Pro podrobnější získání informací, bylo rovněž analyzováno rozkliknutí reklamy 

umístěné na sociálních sítích v závislosti na věku respondentů. Z výzkumu je patrné, že 

nejčastěji rozklikávají reklamy na sociálních sítích respondenti do 14 let věku, ti nejčastěji 

odpovídali, že reklamy rozklikávají často, tedy minimálně jednou do týdne. Věková 

skupina 15 let až 24 let také nejčastěji uváděla, že reklamy rozklikává minimálně jednou 

do týdne. Překvapivá byla oproti tomu odpověď u dotazovaných ve věku 25 let až 35 let. 

Více než polovina těchto respondentů odpověděla, že reklamy nerozklikávají. Vyrovnané 

byly odpovědi u osob starších 36 let, kteří shodně vypovídali u variant odpovědí občas  

a vůbec. Žádná věková skupina nerozklikává reklamy velmi často, tedy denně. Z tohoto 
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zjištění by se dalo závěrem konstatovat, že uživatelé sítí ještě stále vnímají a rozklikávají 

reklamy, které se vyskytují na sociálních sítích, a to především mladší lidé do 24 let, ale 

rozhodně jim aktivně nevěnují pozornost denně.  

 

Obr. 5.17 Rozkliknutí reklamy umístěné na sociálních sítích v závislosti na věku 
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 U analyzování zadání vlastní reklamy na sociálních sítích bylo zjištěno, že 

dotazovaní ve většině případů nikdy nezadali vlastní reklamu na sociální síti, a to celých 

89 %. Jen pouhých 11 % respondentů odpovědělo, že někdy zadalo vlastní reklamu na 

některé ze sociálních sítí. Výsledek není nikterak překvapující. Je všeobecně známo, že 

lidé v současnosti využívají sociální sítě stále jen pro své soukromé účely a především pro 

zábavu a komunikaci s přáteli, než pro pracovní záležitosti. Z tohoto zjištění vyplývá, že 

sociální sítě jsou ideálním místem pro zábavu a koníčky uživatelů. 

 

Obr. 5.18 Zadání vlastní reklamy na sociálních sítích 
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 Při zkoumání, kolik respondentů zadalo někdy vlastní reklamu na sociální síti 

v závislosti na pohlaví, bylo zjištěno, že muži zadávají reklamu na sítí častěji než ženy. 

Zatímco pouze 3 % žen uvedlo, že již někdy zadala reklamu na sociální sít, u mužů byla 

odpověď ano několikrát vyšší, jelikož celých 18 % mužů uvedlo, že již zadalo vlastní 

reklamu na sociální sít.  

 

 Z výsledku lze usuzovat nejen to, že jsou muži technicky schopnější pro práci s PC 

technikou, ale i to, že do jisté míry využívají sociální sítě i pro pracovní účely, zatímco 

ženy jsou na sociálních sítích především ze soukromých důvodů. 

 

 V závislosti na vnímání reklamních sdělení bylo také zjišťováno, jak respondenti 

využívají podpory prodeje na sociálních sítích. Jednalo se o podporu prodeje ve formě slev, 

soutěží a sbírání bodů. Nejčastěji dotazovaní odpovídali, že podporu prodeje využívají 

jednou za měsíc, a to především u odpovědi soutěže a sbírání bodů.  

 

 U slevy sice taktéž převažovala odpověď jednou za měsíc, ale jen těsně před 

variantou jednou za čtrnáct dní. U všech podpor prodeje byla nejméně častou odpovědí 

jednou týdně.  

 

Obr. 5.19 Využití podpory prodeje na sociálních sítích  
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 Zde bylo zkoumáno, zda respondenti využívají služby zasílání výhodných nabídek 

(např. slevomat, newsletter, modreslevy apod.). Z následujícího grafu se dá vyčíst, že 

67 % dotazovaných využilo služeb zaslání těchto výhodných nabídek, naopak jedna třetina 

(celých 33 %) byla opačného názoru a uvedla, že služby nikdy nevyužila. 
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Obr. 5.20 Využití služeb zasílání výhodných nabídek  
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 Názory jednotlivých věkových skupin se lišily při odpovědi na otázku, zda již 

někdy využili služeb zasílání výhodných nabídek. Nejrozdílnější odpovědi byly mezi 

skupinou do 14 let a lidmi starších 36 let. Zatímco dotazovaní do 14 let věku odpověděli 

z necelých 80%, že již někdy využili těchto služeb, respondenti starší 36 let (65 %) uvedli, 

že služeb zasílání výhodných nabídek, typu slevomat, nikdy nevyužili. 

 

Obr. 5.21 Využití služeb zasílání výhodných nabídek v závislosti na věku 
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 Zdroj: vlastní  

  

 Z tohoto zjištění lze usuzovat, že starší lidé jsou vice konzervativní a nenechávají se 

tak snadno ovlivnit akčními nabídkami, jako jsou slevomaty či newslettery. Zatímco mladí 

lidé si více všímají slev a akčních nabídek, které se na sociálních sítích objevují.  

 

 V závislosti na předešlé otázce bylo dále zkoumáno, kolik takovýchto výhodných 

registrací dotazovaní mají. Jak lze pozorovat na grafu, nejčastěji dotazovaní odpovídali, že 
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mají jednu až tři registrace na slevových či jinak výhodných portálech, které automaticky 

zasílají svým zaregistrovaným uživatelům akční nabídky (nejčastěji e-mailem). Skoro 

třetina respondentů (celých 33 %) odpověděla, že je zaregistrovaná na čtyřech až deseti 

serverech. Pouhých 14 % odpovědělo, že nemá žádnou registraci. 

 

Obr. 5.22 Počet registrací  
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 Při hlubším analyzování bylo zjištěno, že názory mužů a žen se podstatně lišily při 

odpovědi na počet registrací na sociální síti. Nejvíce se lišily názory u odpovědi žádnou. Je 

patrné, že zatímco ženy tuto odpověď vyjádřily z více než 80 %, muži tuto odpověď uvedli 

z necelých 20 %.  

 

 Z výzkumu je zřejmé, že v dnešní době, kdy ceny výrobků i služeb neustále rostou, 

lidé využívají akčních nabídek a slev.  

 

 Globálně se dá z analyzování výsledků říci, že sociální sítě jsou vhodným 

způsobem, jak marketingově komunikovat s potencionálními cílovými zákazníky. Jak bylo 

zjištěno z výzkumu, který byl uskutečňován prostřednictvím elektronického dotazování, 

ideální cílovou skupinou jsou mladší lidé a osoby středního věku, které se na sociálních 

sítích aktivně pohybují. Tito lidé jsou otevření novým způsobům komunikace a v případě 

potřeby či zaujetí vnímají marketingovou komunikaci jako přínosnou. 
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5.7 Výzkum prováděn prostřednictvím skupinového rozhovoru  

 

 Výsledky Focus Group, který proběhl v týdnu od 21.3 – 25.3 2011 

 

Předmětem zkoumání byly sociální sítě se zaměřením na Facebook. Na začátku 

bylo zjišťováno, zda účastníci FG využívají sociální sítě. Zde se nenašel ani jeden student, 

který by byl neznalý sociálních sítí, všichni účastníci skupinového rozhovoru tedy 

splňovali potřebné náležitosti, a to, že byli uživateli nějaké sociální sítě (včetně 

Facebooku) a proto se mohli aktivně zapojit do následující debaty.  

 

Jako první bylo zkoumáno, co preferují za komunikační nástroj. V nabídce zaznělo 

ICQ, Skype, e-mail, LBT (líbím se ti) a samozřejmě Facebook. Bylo dosaženo 

jednoznačné odpovědi a tou byl Facebook. Při položení otázky: „V čem je Facebook 

pohodlnější oproti jiným sociálním sítím?“ Účastníci odpověděli, že jednoduše kliknou na 

to, co potřebují. Především chodí na chat, vykecat se, domluvit si schůzky, využívají 

zejména individuální komunikaci.  

 

Při dotazu jaký je rozdíl mezi Skypem a Facebookem, bylo zjištěno, že Facebook je 

přece jen neosobní. Skype uživatelé využívají, když chtějí komunikovat s někým blízkým 

např. rodina, příbuzní. Nevýhodou však je, že musí být oba účastníci komunikace u PC, 

zatímco u Facebooku je to jedno. Jestliže jsou oba přítomni, tak si píšou online na chatu, 

zatímco když nejsou, tak si pošlou zprávu. 

 

Po podrobnějším rozvinutí debaty o Facebooku bylo také zkoumáno, proč tolik 

preferují Facebook oproti jiným sociálním sítím. Jako nejčastější odpovědi zaznívaly, že 

komunikace je málo nákladná, aktivní, rychlá, přehledná, baví se jen s těmi, co chtějí, jde 

tam lehce najít přátele, uživatelé chtějí mít přehled, co se děje, dozví se, kde byli, co budou 

dělat, je tam možno dávat fotografie, videa z akcí, školy, párty, výletu atd. Ty je možné 

okomentovat, či říct, že se mi daná akce líbí nebo nelíbí. 

 

Věková kategorie 19 – 26 let (vysokoškolští studenti) nesděluje na svých profilech 

každou činnost, kterou v daný den vykonává. To se týká především náctiletých 

adolescentů, kteří jsou schopni psát „každých deset minut“, co právně snědli, viděli, zažili, 
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kam půjdou, co teď dělají, kde co postřehli atd. Ti mají potřebu dát všem vědět, co se 

s nimi děje, je to jakási forma zviditelnění se. Uživatelé skupinového rozhovoru uváděli, že 

nejčastěji řeší školu, materiály, zkoušky, organizaci výuky, pomáhá to k zefektivnění práce, 

nevýhodou je komunikační šum – ten říkal to a ten to. 

 

Dalším kladem FB bylo to, že uživatel nemusí vyvíjet žádnou aktivitu a přesto má 

přehled o tom, co dělají ostatní. Spousta lidí tam nejen získává, ale i dává recenze knih, 

filmů, hudby, a hlavně školních záležitostí. Co se týče pozvánek na akce, tak – podívá se 

většina, dost lidí neodpoví, část se vyjádří, a to buď se přidají – potvrdí účast, když neví, 

ale uvažují o tom, tak dají odpověď možná, a ti, které to nezajímá, buď neodpoví, nebo 

zaškrtnou ne. Před tím se většina lidí koukne, kdo se události zúčastní, zda tam jsou další 

přátelé. Účastníky zajímá, kdo se účastní, kde se událost koná a kdy. Předávání informací 

je rychlé a dosti účinné. Dále se na Facebooku dozvíte o konaných akcích, a to především 

prostřednictvím pozvánek, nebo statusů ostatních přátel, kam se zrovna chystají vyrazit, či 

co plánují na víkend, prázdniny atd. Co je rovněž kladně hodnoceno, je to, že se 

uživatelům na stránce zobrazuje, který z přátel má svátek či narozeniny. 

 

Doposud byly zmíněny samé klady a pozitiva Facebooku. Proto byly další otázky 

směřovány na to, co vidí účastnící jako negativa a nebezpečí na sociálních sítích 

a především na Facebooku. Byla položena otázka, zda se k nim dostávají věci, které 

nechtějí. Na tuto otázku odpovídali, že ano, sítě jsou zahlceny reklamou, spamy, 

automaticky na zdi jejich profilu naskakují aplikace přátel atd. 

 

Pak se také vyskytovaly odpovědi, že hrozí nebezpečí ze ztráty soukromí, zneužití 

dat. Převládal ale názor, že toto riziko hrozí především mladším uživatelům okolo 15 let, 

kteří záměrně zveřejňují své osobní údaje včetně dosti odvážných fotografií. Jakožto 

studenti VŠ jsou údajně uvědomělí a zveřejňují pouze informace, které jsou základní – 

jako například věk, pohlaví, vysokou školu, kterou studují, a někteří své koníčky a záliby. 

Většina účastníků Focus Group má nastavenou diskrétnost informací pouze pro přátele, 

a proto se nebojí zneužití osobních dat, popřípadě další rozčlenění do skupin, kterým dané 

informace zveřejňují.  

 

Na Facebooku se většina dotazovaných necítí bezpečně, ale i přesto na dané 

sociální síti jsou, mají svůj profil a aktivně přes něj komunikují. Co se týče zveřejňování 
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fotografií, tak z okruhu přátel může kdokoliv vyvěsit fotografii na zdi včetně vašeho 

označení, tím pádem se tato zveřejněná fotografie zobrazí všem přátelům. Toto je možné 

eliminovat v nastavení tím, že si zadáte, aby Vás nešlo na dané fotografii označovat. Další 

obranou proti nechtěnému zviditelnění je to, že již zveřejněnou fotografii můžete smazat ze 

svého profilu vy sami a z profilu osoby, která vás označila prostřednictvím využití 

administrátora. 

 

Za další negativum byly označeny spamy, které chodí uživateli na e-mail,  

a nevyžádaná reklama, která uživatele v některých případech obtěžuje. Jiné názory týkající 

se reklamy na Facebooku byly takové, že už reklamu (v jakékoli podobě) ignorují  

a nevnímají ji. Nikdo z uživatelů se nepozastavuje nad tím, že reklamní sdělení jsou přesně 

segmentovaná na jednotlivé uživatele profilu, dle určitých kritérií (např. dle toho na jaké 

stránky klikají, co mají zadané v profilu, k jakým skupinám se přidávají atd..) 

 

Mezi nejčastěji diskutovaná témata, kromě školy a dění na fakultě, jsou konání 

akcí, ventilování vzteku a zážitků, hudba, nakupování, domácí mazlíčci, sportovní akce a 

utkání, recenze všeho druhu, od knih, filmů přes oblečení, tipy na výlet, až po restaurace. 

Studenti a skupiny na FB jsou v tomto ohledu z velké části pasivní. To znamená, že se rádi 

přidávají do již vytvořených skupin. Sami však skupiny nezakládají (většina to prý ani 

neumí nebo nemá potřebu). 

 

Trochu jiný pohled na sociální sítě – a to pro potřeby marketingu. Jak již bylo 

zmíněno, na Facebooku je nepřeberné množství reklam. Dá se říct, že uživatel je reklamou 

zahlcen do takové míry, že už ji buď vůbec nevnímá, nebo v některých případech 

k reklamě mají dotazovaní až averzní vztah. Pro potřeby marketingu by spíše uvítali 

recenze diskutujících (přátel), mají v to větší důvěru, více je to utvrdí v rozhodování  

a v některých případech i pozvánky na akce, které ještě stále dost lidí alespoň přečte. 
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6 Návrhy a doporučení 

 

Diplomová práce se orientuje na marketingovou komunikaci prostřednictvím 

sociálních sítí (především na Facebook, MySpace a Google+) a dále také na možnosti  

a využití marketingové komunikace na sociálních sítích pro zvýšení povědomí  

o reklamních aktivitách a chování zákazníků v daném prostředí. 

 

Ze sekundárního průzkumu bylo zjištěno, že uživatelé sociálních sítí jsou nejčastěji 

lidé mladšího a středního věku. 

 

Prostřednictvím dotazníkového šetření bylo zjištěno, že 181 respondentů nejčastěji 

používá sociální sít Facebook, 82 lidí sociální síť Spolužáci, 44 dotazovaných využívá 

Google+ a 26 respondentů síť Lidé. Bylo zjištěno, že větší polovina respondentů má více 

než jednu registraci. V souvislosti s tímto tématem bylo zkoumáno, kolik času aktivně 

věnují sociálním sítím. Z šetření vyplynulo, že tři čtvrtiny respondentů jsou na sociálních 

sítích aktivní denně a téměř polovina z nich tráví na sítích denně i několik hodin. Dále byla 

zahrnuta i otázka přátelství prostřednictvím sociálních sítí, kde 73 % lidí má více než  

100 přátel, 17 % má 51 až 100 přátel a do 50 přátel má 10 % dotazovaných. V souvislosti 

bylo rovněž zjišťováno, kolik ze svých přátel znají osobně. Více než polovina zná všechny 

své přátele osobně, asi třetina dotazovaných zná více než polovinu z nich. Mimo to 

uváděli, že si přidávají do přátel výhradně osoby, které dobře znají. To je pochopitelné, 

v dnešní nebezpečné době se lidé často obávají zneužití osobních údajů.  

 

Na základě těchto zjištění je doporučováno zaměřit marketingovou komunikaci 

na sociální sítě, a to především na Facebook, Spolužáci, Google+, Lidé atd., a to díky 

zasíláním zpráv přátelům na sociálních sítích prostřednictvím virálního marketingu. 

 

Dále byly analyzovány přínosy a nevýhody sociálních sítí. Jako největší přínos 

sociálních sítí lidé vidí ve snadné komunikaci, udržování kontaktů, množství informací, 

reklamních sdělení a získání přátel. U možnosti jiná odpověď se nejčastěji vyskytovaly 

odpovědi typu: interaktivita, pořádání akcí či srazů, získání odborných informací, diskuze 

na diskusních fórech a dále také využívání a udržování povědomí o vlastním projektu. Za 

největší nevýhodu sociálních sítí 25 % lidí považuje narušení soukromí, 

22 % nevyžádanou reklamu, 20 % závislost, 18 % časovou náročnost, 14 % se obává 
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počítačových virů a mezi nejčastěji uváděnou jinou odpovědí byla obava o zneužití 

osobních dat. 

 

V tomto směru je možno vidět nedostatky sociálních sítí z pohledu bezpečnosti. Je 

patrné, že se lidé obávají o své soukromí a o zneužití poskytnutých dat, proto na sociálních 

sítích udávají často klamné informace nebo nevyplňují vůbec. A také mají negativní postoj 

k nevyžádané reklamě, která je pro ně obtěžující a získávají tak odpor k podobným 

sdělením.  

 

Vzhledem k tomu, že kladně je vnímána vzájemná komunikace, udržování kontaktů 

a množství informací, je doporučováno aplikovat marketingovou komunikaci 

nenásilnou formou mezi přátele prostřednictvím zasílání informačních zpráv 

s využitím virálního marketingu. Dále je pro marketingovou komunikaci prostřednictvím 

sociálních sítí doporučováno zřídit si účet na dané sociální sítí a snažit se o získání co 

nejvíce přátel, prostřednictvím kterých budou informační sdělení šířena dále.   

 

Vyhodnocení dotazníkového šetření vypovědělo, že 41 % lidí je fanouškem do 

5 skupin či stránek, 26 % 6 až 10 skupin/stránek, 26 % více než 10 skupin/stránek 

a 7 % není fanouškem skupiny/stránky.  

 

Pro podrobnější vypovídající hodnotu bylo zkoumáno, jakého tematického 

zaměření jsou nejčastěji zmiňované skupiny či stránky, kterými jsou dotazovaní fanoušky. 

Nejvíce osob je fanoušky na stránce/skupině, která je zaměřená na zábavu. Což není 

překvapující, protože fanoušky jsou především mladí lidé, pro které je zábava velmi 

důležitá. Druhou nejčastější skupinou či stránkou jsou umělci, hudební skupina, dále pak 

společnost, organizace či podnik. Jako další oblíbenou stránkou/skupinou je značka či 

produkt a účel, komunita. 

 

Hlouběji bylo analyzováno a blíže specifikováno, jak často navštěvují své oblíbené 

stránky/skupiny. Více než polovina dotazovaných navštěvuje oblíbené stránky minimálně 

jednou do týdne, 26 % jednou za měsíc, 18 % nenavštěvuje vůbec a 5 % denně.  

 

V tomto směru je na sociálních sítích prostor pro zábavu, odreagování se a pro 

koníčky, kteří lidé sdílejí s ostatními přáteli na sítích. Proto je doporučováno využít při 
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marketingové komunikaci guerillový marketing, který by svým humorným, 

šokujícím či neočekávaným způsobem, mohl zaujmout a zapůsobit na mladé lidi, kteří 

mají smysl pro humor, snadněji se nechávají strhnout do davových akcí. Obecně tito lidé 

sami od sebe dále šíří a upozorňují na komunikační aktivitu a velmi dlouho si ji uchovají 

v povědomí. 

 

Dalším východiskem je výsledek vnímání reklamních sdělení na sociálních sítích. 

Reklamy si všímá 61 % dotazovaných, oproti tomu 39 % si nevšímá vůbec. Byla zahrnuta 

ještě otázka, jak často dotazovaní rozkliknou reklamu. Bylo zjištěno, že 46 % rozklikne 

jednou do měsíce, 33 % minimálně jednou do týdne, 21 % lidí vůbec a nikdo 

z respondentů neodpověděl, že rozklikává velmi často, tedy denně. Je tedy patrné, že 

i přestože jsou lidé denně na sociálních sítích, reklamních sdělení si všímají, ale aktivně je 

rozkliknou jen občas.  

 

Z těchto důvodů se doporučuje zvýšit atraktivitu reklamních sdělení, aby 

uživatele sociálních sítí zaujala. Dále se doporučuje vystavit reklamní sdělení v delším 

časovém intervalu, aby si jich lidé stihli všimnout. 

 

Na položenou otázku, zda využívají podpory prodeje (slevy, soutěže či sbírání 

bodů) nejčastěji lidé odpovídali, že využívají podpory prodeje, a to jednou za měsíc, 

jednou za čtrnáct dní. Z výzkumu bylo zjištěno, že jen minimum lidí využívá slevy, 

soutěže či sbírání bodů jednou do týdne. Dále bylo zjišťováno, zda respondenti využívají 

zasílání výhodných nabídek (např. slevomat, newsletter). 67 % využívá službu zasílání 

výhodných nabídek a 33 % ne. V této souvislosti bylo zkoumáno, kolik takových 

výhodných registrací dotazovaní mají. Nejčastěji vyskytovanou odpovědí (51 %) bylo, že 

mají jednu až tři registrace a čtyři až deset (33 %), 14 % uvedlo, že nemá žádnou  

a 2 % mají více než jedenáct registrací. 

 

Proto se doporučuje při použití marketingové komunikace prostřednictvím podpory 

prodeje prodloužit délku trvání jednotlivých aktivit, ať už slev, soutěží či sbírání bodů, 

a dále při poskytování služeb zasíláním výhodných nabídek zvyšovat počet 

registrovaných prostřednictvím lákavých nabídek v závislosti na koníčcích uživatele  

a skupinách či stránkách, kterými jsou fanoušky. 
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Prostřednictvím skupinového rozhovoru (focus group) bylo zjištěno, že účastníci 

skupinového rozhovoru z nabídky komunikačních nástrojů ICQ, Skype, LBT (líbím se ti) 

a Facebook jednoznačně preferují sociální sít Facebook. Při položení otázky: „V čem je 

Facebook pohodlnější oproti jiným sociálním sítím?“ účastníci odpovídali, že jednoduše 

kliknou na to, co potřebují, domlouvají se a především chodí na chat. Při dotazu jaký je 

rozdíl mezi Skype a Facebookem, bylo zjištěno že Skype využívají, když chtějí 

komunikovat s někým velmi blízkým například se členy rodiny. Oproti tomu Facebook je 

neosobní. Z těchto důvodu se doporučuje pro využití k marketingové komunikaci 

sociální sítě především Facebook. Ten se jeví jako velmi efektivní nástroj marketingové 

komunikace.  

 

Pro podrobnější debaty bylo zjišťováno, proč tolik preferují Facebook oproti 

ostatním sítím. Nejčastěji zaznívaly odpovědi, že je komunikace málo nákladná, aktivní, 

přehledná a rychlá, uživatelé chtějí mít přehled, co se děje atd. Ve věkové kategorii 19 až 

26 let studenti uvedli, že nesdělují na svém profilu každou činnost, kterou v daný den 

vykonávají. Tuto činnost dělají především náctiletí adolescenti, kteří jsou schopni psát, co 

právě dělají, co viděli, zažili, kam půjdou atd. Je to jejich forma zviditelnění se. Kladem 

Facebooku je i to, že uživatel nemusí vyvíjet žádnou aktivitu a přesto má přehled, co dělají 

ostatní. Spousta uživatelů nejen získává, ale i dává recenze knih, filmů, hudby, videí, 

a komunikuje o školních záležitostech. Proto se doporučuje zaměřit marketingovou 

komunikaci na sociální síti na cílovou skupinu studenti středních škol ve věku 15 až 

19 let, kteří Facebook považují za nedílnou součást jejich každého dne. Facebook je tedy 

ideální prostředník pro komunikaci s nimi. 

 

Negativně účastníci skupinového rozhovoru hodnotili na sociálních sítích zahlcení 

reklamou, spamy a aplikacemi přátel, které automaticky naskakují na zdi. A také spamy, 

které chodí uživatelům na e-mail, dále rovněž nevyžádaná reklama, která uživatele často 

obtěžuje. Jiné názory týkající se reklamy na Facebooku byly takové, že už reklamu 

uživatelé ignorují a nevnímají ji. Nikdo z uživatelů se nepozastavuje nad tím, že reklamní 

sdělení jsou cíleně segmentovaná dle jednotlivého profilu uživatele (podle toho, na jaké 

stránky kliká, co má zadáno v profilu, či k jakým skupinám se přidává. Nejčastěji 

diskutovaná témata jsou konání akcí, ventilování zážitků, hudba, nakupování, domácí 

mazlíčci, sportovní akce a utkání. Dále také recenze všeho druhu od knih, filmů, přes 

oblečení, restaurace, až po tipy na výlety. 



66 

 

Jak již bylo zmíněno, na Facebooku a sociálních sítích obecně je nepřeberné 

množství reklam. Uživatel je reklamou zahlcen do takové míry, že ji buď nevnímá, nebo 

k ní má dokonce averzi. Proto se doporučuje pro potřeby marketingu upustit od 

klasických reklam a začít se marketingově prosazovat prostřednictvím recenzí. 

Uživatelé v nich mají mnohem větší důvěru a utvrdí je to při rozhodování. 
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7 Závěr 

 

 V současné době není snadné upoutat zákazníky ať už novými, nebo stávajícími 

výrobky či poskytovanými službami. Proto je považováno za velmi důležité zjištění 

marketingové komunikace prostřednictvím sociálních sítí. 

 

Cílem diplomové práce bylo analyzovat marketingovou komunikaci na sociálních 

(především na sítích: Facebook, MySpace a Google+). Dále také byly zkoumány možnosti 

a využití marketingové komunikace na sociálních sítích pro zvýšení povědomí 

o reklamních aktivitách a chování zákazníků v daném prostředí. 

 

Základní soubor pro elektronické dotazování tvořili obyvatelé České republiky, 

především Moravskoslezského kraje. Byl náhodně vybrán vzorek 200 respondentů, který 

musel splňovat jedinou podmínku, a to být uživatelem jakékoli sociální sítě. Při 

skupinovém rozhovoru byl soubor zaměřen na vysokoškolské studenty ve věku 19 až  

26 let. Na základě zjištěných a zpracovaných údajů byly zpracovány návrhy a doporučení, 

které jsou zaměřené na zvýšení účinnosti marketingové komunikace na sociálních sítích. 

 

Prvotním cílem bylo analyzovat marketingovou komunikaci na sociálních sítích. 

Bylo zjištěno, že jako největší přínos sociálních sítí lidé vidí snadnou komunikaci, 

udržování kontaktů, množství informací, reklamní sdělení a získání přátel. Dále také 

interaktivita, pořádání akcí či srazů, získání odborných informací, diskuze na diskusních 

fórech a dále také využívání a udržování povědomí o vlastním projektu. Vzhledem k tomu, 

že kladně je vnímána vzájemná komunikace, udržování kontaktů a množství informací, 

bylo doporučeno aplikovat marketingovou komunikaci nenásilnou formou mezi přátele, 

prostřednictvím zasílání informačních zpráv s využitím virálního marketingu. A dále také 

zřídit si účet na dané sociální sítí a snažit se o získání co nejvíce přátel, prostřednictvím 

kterých budou informační sdělení šířená dále. 

 

Druhým cílem bylo zjistit možnosti a využití marketingové komunikace na 

sociálních sítích pro zvýšení povědomí o reklamních aktivitách a chování zákazníků 

v daném prostředí. Pro zodpovězení tohoto cíle bylo nutno určit výchozí otázky, které byly 

vyhodnoceny následovně. Reklam si všímá 61 % dotazovaných, oproti tomu 39 % si 
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nevšímá vůbec. Dále se potvrdilo, že reklamu 46 % rozklikne jednou do měsíce,  

33 % minimálně jednou do týdne, 21 % lidí vůbec a nikdo z respondentů neodpověděl, že 

rozklikává velmi často, tedy denně. Proto bylo doporučeno zvýšit atraktivitu reklamních 

sdělení, aby uživatele sociálních sítí zaujala, a také vystavit reklamní sdělení v delším 

časovém intervalu, aby si jich lidé stihli všimnout. 

 

Dle zjištěných údajů z výzkumu lze usuzovat, že sociální sítě představují vhodný 

nástroj pro snadnou komunikaci a efektivní způsob oslovení cílových segmentů. Sociální 

sítě jsou efektivním nástrojem marketingové komunikace. Pro dosažení úspěšné a efektivní 

komunikace je důležité, aby byla komunikace pravidelná, je nutná aktuálnost informací 

a především atraktivita témat. Lidé jsou na sociálních sítích především kvůli zábavě, 

komunikaci s přáteli a snadno dostupným informacím. 
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Přílohy 



Příloha č. 1/1 

Příloha č. 1 

Dotazník 

1. Jaké sociální sítě používáte? (můžete označit více odpovědí) 
 Facebook 

 LinkedIn 

 Google+ 

 Lidé 

 Spolužáci 

 Libimseti 

 Twitter 

 MySpace 

 Jiné uveďte…… 

 

2. Kolik času aktivně věnujete sociálním sítím?  
 ani ne 1 hodinu denně 

 1 – 4 hodin denně 

 5 – 7 hodin denně 

 víc než 7 hodin denně 

 jednou týdně se na sociální sít připojím 

 méně než jednou měsíčně 

 

3. Kolik máte odhadem přátel na sociální síti? 
 do 50 

 51 až 100 

 101 až 400 

 více než 400 

 

4. Kolik z vašich přátel znáte osobně? 
 všechny 

 více než polovinu 

 méně než polovinu 

 jiné uveďte…. 

 

5. Jaké jsou pro Vás přínosy sociálních sítí? (můžete označit více odpovědí) 

 snadná komunikace s přáteli 

 množství informací 

 udržování kontaktu 

 reklamní sdělení 

 snadné získání přátel 

 rovnocenné postavení uživatelů 

 jiné uveďte…. 

 

6. Jaké jsou pro Vás nevýhody sociálních sítí? 

 narušení soukromí 

 časová náročnost 

 závislost na sociálních sítích 

 počítačové viry 

 nevyžádaná reklama 

 jiné uveďte…. 

 

 

7. Kolika skupin/stránek na sociální síti jste fanouškem? 

 žádné 

 do 5 ti  

 6 ti až 10 ti 

 více než 10 ti 

 



Příloha č. 1/2 

8. Jak často navštěvujete tyto stránky/skupiny poté, co se stanete jejich fanoušky? 

 velmi často (denně) 

 často (minimálně jednou do týdne) 

 občas (jednou za měsíc) 

 vůbec  

 

9. Jakého tematického zaměření jsou tyto skupiny? 
 místní podnik nebo místo 

 společnost, instituce nebo organizace 

 značka nebo produkt 

 umělec, skupina nebo veřejně známá osobnost 

 zábava 

 účel nebo komunita 

 jiné 

 

10. Využíváte stránky firem a organizací na sociálních sítích k marketingové komunikaci s nimi? 
 ano 

 ne 

 

11. Všímáte si reklam na sociálních sítích? 
 ano 

 ne 

 

12. Jak často rozkliknete reklamu umístěnou na sociálních sítích? 
 velmi často (denně) 

 často (minimálně jednou do týdne) 

 občas (jednou za měsíc) 

 vůbec 

 

 

  

13. Zadal jste si někdy na některé sociální síti vlastní reklamu? 

 ano 

 ne 

 

14. Využíváte podpory prodeje na sociálních sítích? 

 

  minimálně 1x týdně 1x za dva týdny 1x měsíčně výjimečně 

Soutěže         

Slevy         

Sbírání bodů         

15. Využíváte služeb zasílání výhodných nabídek (např. Slevovat, Newsletter….)? 

 ano 

 ne 

 

16. Kolik máte takových registrací? 
 žádnou 

 1 – 3 

  4 – 10 

 11 a více 

 

17. Vaše pohlaví? 
 muž     

 žena 

 



Příloha č. 1/3 

18. Nejvyšší dosažené vzdělání? 
 ZŠ 

 SŠ bez maturity 

 SŠ s maturitou 

 SOŠ 

 VOŠ 

 VŠ 

 

19. Váš věk? 
 14 let a méně 

 15 let až 24 let 

 25 let až 35 let 

 36 let a více  



Příloha č. 2/1 

Příloha č. 2 

 

Pohlaví respondentů 
 

 

Obr. Znázorňuje pohlaví respondentů, kteří jsou uživateli sociálních sítí 
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Zdroj: vlastní 
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Příloha č. 3 

 

Věk respondentů 
 

  Obr. Znázorňuje věkovou strukturu všech 200 respondentů 
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  Zdroj: Vlastní 
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Příloha č. 4 

 

Vzdělání respondentů   

 

 

  Obr. Znázorňuje dosažené vzdělání všech 200 respondentů 
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  Zdroj: Vlastní 
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Příloha č. 5 

 

Grafy znázorňující analýzu dat s tříděním druhého stupně 

 

 
 Obr. Aktivní čas věnovaný sociálním sítím v závislosti na věkové struktuře 
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 Obr. Přínosy sociálních sítí v závislosti na pohlaví 
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 Zdroj: Vlastní 
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Obr. Fanouškovství ve skupinách (stránkách) v závislosti na věku 
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 Zdroj: Vlastní 

 

 

Obr. Tématické zaměření stránky/skupiny v závislosti na pohlaví 
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 Obr. Všímání si reklam na sociálních sítích v závislosti na vzdělání 
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 Zdroj: Vlastní 
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 Obr. Zadání vlastní reklamy na sociálních sítích v závislosti na pohlaví 
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  Obr. Počet registrací v závislosti na pohlaví 
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Příloha č. 6 

 
 

Loga vybraných sociálních sítí 

 

Logo sociální sítě Facebook     Logo sociální sítě Twitter 

         

 

 

 

 

 

 

Zdroj: www.thebecky.com     Zdroj: www.info-aiaa.com 

 

 

Logo sociální sítě MySpace     Logo sociální sítě Spolužáci 

  

      

 

 

 

 

 

Zdroj: www.duendeband.com     Zdroj: www.bedlive.com 

 

 

Logo sociální sítě Google+     Logo sociální sítě Libimseti 

 

      

 

 

 

 

Zdroj: www.google.com       Zdroj: www.seeklook.com 

http://www.duendeband.com/
http://www.google.com/

