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Anotace 

V předložené práci jsou popsány sociální sítě a možnosti jejich využití, především 

z pohledu firem a obchodních společností. Nejprve jsou představeny sociální sítě jako 

takové a jejich historie, následně se práce zaměřuje detailněji na ty nejznámější, kterými 

jsou Facebook, Twitter, Google+, MySpace a LinkedIn. Po seznámení s jednotlivými 

sítěmi jsou popsány konkrétní možnosti prezentace jednotlivci i společnostmi na 

Facebooku. Jako praktická ukázka bylo zvoleno představení a zhodnocení stránky přední 

telekomunikační společnosti na sociální síti Facebook. V práci je dále ukázán proces, jak 

se vytváří firemní stránka na sociální síti, včetně nutnosti provést různé typy analýz, aby 

bylo dosaženo co nejlepších výsledků, jimiž je myšlena návštěvnost a úspěšnost stránky. 

Poslední část je zaměřena na uživatele sociálních sítí a jejich reakce na reklamy na nich. 

Tato kapitola byla zpracována pomocí dotazníků, které byly uživatelům předloženy, a na 

základě jejich odpovědí byly zanalyzovány výsledky. 

Klíčová slova: Sociální síť, Facebook, Twitter, LinkedIn, MySpace, Google+, analýza, 

průzkum, reklama 

 

Summary 

This thesis describes the Social networks and their usage, especially from the 

perspective of firms and companies. Firstly, there are  introduced the social networks  and 

their history, then is the focus put on detail of the most famous, which are Facebook, 

Twitter, Google+, MySpace and LinkedIn. After this are described the specific ways of 

presenting individuals and companies on Facebook. As a practical example, the page of the 

leading telecommunication company on the social network Facebook, was chosen for the 

evaluation and the presentation. This thesis also shows the process how to create a 

company’s page on a social network, including the need to execute various types of 

analyzes in order to achieve the best results, which is meant attendance and success page. 

The last part is focused on users of social networks and their reactions on advertising on 

them. This chapter was prepared by using the questionnaire, which was presented to users, 

and based on their answers, the results were analyzed. 

Key words: Social network, Facebook, Twitter, LinkedIn, MySpace, Google+, analysis, 

research, advertising  
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NFC Bezdrátová komunikace mezi elektronickými zařízeními na krátkou 

vzdálenost, dnes využíváno např. k bezkontaktní platbě platební kartou. 

SMS Krátká textová zpráva zasílaná prostřednictvím mobilních telefonů. 

TCZ Telefónica O2 Czech Republic, a.s. – přední telekomunikační společnost 

v České republice. 

VDSL Very High Speed DSL – připojení k internetu pomocí telefonních rozvodů, 

vyznačuje se velkou rychlostí přijímaných i odesílaných dat. 
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1. Úvod 

Sociální sítě jsou fenoménem dnešní doby. Tato věta je velmi výstižná, protože 

vše, co se děje ve světě a společnosti je nějakým způsoben komentováno, řešeno nebo 

alespoň prezentováno právě pomocí sociálních sítí. 

Sociální sítě svým způsobem nahrazují reálnou komunikaci mezi lidmi. Je tedy 

zapotřebí být alespoň částečně technicky (počítačově) zdatný a umět komunikovat pomocí 

psaného textu. Na druhou stranu tato virtuální realita a komunikace umožňuje reagovat na 

situace v reálném čase, setkávat se s lidmi, které je v běžném životě těžké potkat, 

promluvit si s nimi, předat si informace. 

Jednotlivci, ale i obchodní společnosti, se vydali tímto směrem, aby ušetřili svůj 

čas, prostředky a přesto se necítili ošizeni o kontakt či zapojení se do společnosti a o 

sdílení svých názorů, zážitků. 

Jednotliví uživatelé pomocí sociálních sítí nacházejí již dávno ztracené přátele, 

získávají přátelství nová, dostává se jim nových informací ze všech možných oblastí, 

dostávají zpětnou vazbu, mohou diskutovat o problémech, které je zajímají nebo ve 

kterých jsou zainteresováni. 

Pro firmy sociální sítě představují naprosto nový rozměr. Pomocí nich mohou 

komunikovat se zákazníky, mohou v reálném čase reagovat a řešit nastalé problémy. 

Prezentace nových služeb a výrobků je velmi jednoduchá. Není zapotřebí velmi 

nákladných reklamních kampaní. Zákazníci získávají pocit, že prodejce je tu vždy pro ně, 

že je ochoten s nimi komunikovat a pomoci jim. Prostřednictvím sociálních sítí lze 

zvyšovat loajalitu zákazníků stávajících, získávat zákazníky nové a upevňovat své 

postavení na trhu a v neposlední řadě podporovat dobré jméno společnosti. 

Se sociálními sítěmi je velmi spjatá problematika reklam. Aktivity uživatelů na 

internetu dávají možnost cílení reklamy a tím zvyšovat její efektivitu. Způsobů jak 

inzerovat na těchto sítích je mnoho a ne každý typ inzerce se setkává se stejným úspěchem. 

Reakce uživatelů na tyto reklamy a reklamní sdělení popíši v této práci na základě 

vyhodnocení dotazníku, který vyplňovali sami uživatelé sociálních sítí. Zhodnotím, jak 

uživatelé tuto reklamu vnímají a zda vůbec. Jestli jim reklama připadá přijatelná nebo je 

naopak obtěžuje.  
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Dále ve své práci popíši vývoj sociálních sítí a jejich vznik. Jaké jsou 

nejrozsáhlejší či nejpoužívanější sociální sítě, jejich základní prvky a principy a jaké jsou 

možnosti prezentace osob, ale především firem na nich.  

Jak již bylo uvedeno, sociální sítě mají obrovský potenciál, vzhledem k tomu, že 

se jedná o relativně novou oblast komunikace. V této práci se zaměřím na to, jakým 

způsobem je mohou společnosti využít ve svůj prospěch – komunikaci se zákazníky, 

propagaci a marketing, zvyšování loajality, upevňování dobrého jména na trhu. 

S prezentací na sociálních sítích je spjata nutnost nějakým způsobem analyzovat uživatele 

sociálních sítí a jejich potřeby. K tomuto společnosti využívají nástroje horizontální a 

vertikální analýzy, včetně analýzy nálad, které v textu taktéž objasním. 

Ve své práci se budu zabývat i konkrétní firemní prezentací na sociální síti, popíši 

její jednotlivé prvky a zhodnotím její působení na uživatele. 
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2. Přehled a historie sociálních sítí 

Od nepaměti mají lidé potřebu sdílet své zážitky se svými přáteli a s postupem 

techniky a jejími možnostmi je jim to umožněno, stejně tak je jim umožněna rychlejší 

komunikace. S rozmachem internetu se začalo komunikovat pomocí e-mailů, následovaly 

různé chatovací stránky a místnosti a postupem času začaly vznikat první sociální sítě. 

V této kapitole budou popsány nejznámější sociální sítě, které jsou využívány celosvětově, 

patří mezi ně Facebook, Twitter, My Space nebo Google+. 

2.1. Pojem „sociální síť“ 

Pod pojmem sociální síť si můžeme zjednodušeně představit skupinu lidí, která je 

nějakým sociálním způsobem nebo za nějakým účelem spojena. Jinými slovy sociální síť 

je takový velký uzel, který spojuje lidi z nějakého důvodu. Tím důvodem může být 

přátelství či společné zájmy (např.: ekologie, zainteresovanost v nějaké věci). [1] 

Webová sociální síť vychází z původního předpokladu, kterým bylo sdružování 

lidí. Není u nich ovšem zapotřebí, aby se jednotlivci či skupiny znali osobně. Naopak, jde 

o propojení co nejvíce lidí či organizací, které spojuje nějaký zájem, aniž by se znali 

v reálném životě. 

 

Obrázek č. 1 - Diagram sociální sítě 

Zdroj: vlastní  
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2.2. Historie sociálních sítí 

Pokud se podíváme na historii sociálních sítí, dostaneme se do odvětví sociologie. 

První jméno, které je s touto problematikou spojováno, je Georg Simmel. Tento esejista, 

filozof a sociolog prezentoval několik prací, které se zabývaly sociologií. Jeho zmínky o 

této problematice byly zveřejněny na přelomu 19. a 20. století. Další osoby, které následně 

analyzovaly pojem sociálních sítí jsou J.L.Moreno, harvardská skupina sociologů, kterou 

vedl Lloyd Warner a Elton Mayo. [1]  

2.3. Nejznámější sociální sítě 

V současné době existuje obrovské množství sociálních sítí. Některé z nich jsou 

určeny pro všechny (Facebook, Twitter), naopak jiné jsou určeny předem daným skupinám 

na základě nějakého zájmu (LinkedIn).  

2.3.1. Facebook 

Facebook je nejznámější sociální sítí vůbec. Zná ho téměř každý, jeho penetrace 

mezi uživateli je vysoká.  

Facebook byl založen studentem Harvardovy univerzity, Markem Zuckerbergem. 

Původním záměrem bylo spojení studentů právě této univerzity. Povědomí o této síti se 

velmi rychle rozšířilo a došlo k rozšíření na další univerzity patřící do tzv. Ivy League. 

Postupem času se šířil dále a byl dostupný všem, jež měli e-mail s univerzitní koncovkou – 

.edu, .ac, .uk a další. První univerzitou v České republice, která se k síti thefacebook.com 

připojila, byla Masarykova univerzita. Dále došlo k připojení velkých nadnárodních 

společností. Od 11. 8. 2006 je Facebook přístupný pro všechny uživatele starší 13 let. [2]  

V prosinci roku 2012 měl Facebook více než miliardu uživatelů, z toho více než 

618 milionů je aktivních uživatelů. Ve společnosti pracuje 4619 zaměstnanců, ve vedení 

společnosti se nachází její zakladatel Mark Zuckerberg. [3]  

Facebook lze používat jako jednotlivec, skupina nebo organizace. Jednotlivci 

zaregistrují sami sebe, spravují svůj vlastní profil, mohou zde prezentovat své fotografie, 

videa, dávat příspěvky na své vlastní zdi, či na zdi přátel, hrát hry, organizovat události a 

především sledovat statusy ostatních. Každý uživatel má možnost vlastního nastavení – zda 

jeho příspěvky jsou viditelné všem, pouze přátelům nebo pouze vybraným jedincům. 
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Skupiny na Facebooku jsou zakládány za nějakým společným účelem. Může se 

jednat o skupiny se stejným koníčkem, zájmem (například běhání, bruslení), kde si 

jednotlivci předávají informace o závodech, vhodných trasách, doporučují si výrobky a 

vyměňují si zážitky. Skupiny ale také mohou být zakládány za účelem vyjádření názoru, 

v poslední době byla velmi rozšířena skupina „Nesouhlasíme s prezidentskou amnestií“ 

nebo další skupiny týkající se prezidentských voleb. Tyto skupiny se snažily zmobilizovat 

mladé lidi, aby se aktivně zapojili do první přímé volby prezidenta a zároveň sloužily 

k prezentaci názoru a možnosti přihlášení se k nějakému stanovisku. 

 

Obrázek č. 2 - Úvodní stránka Facebook 

Zdroj: www.facebook.com 

2.3.2. Twitter 

Twitter je známý jako mikroblogovací síť. Základem je sdílení tvz. tweetů 

uživateli. Jedná se o krátké zprávy, které mají maximálně 140 znaků. Uživatelé Twitteru 

nemají klasické přátele jako je tomu na Facebooku, ale mají tzv. následovníky (followers), 

kteří vidí tweety.  

Zakladatelem je Jack Dorsey. Tuto sociální síť vytvořil v roce 2006 a 

v současnosti má 200 milionů uživatelů po celém světě. Pro přístup ke tweetům a jejich 

prezentaci slouží řada aplikací, včetně sms, které svým způsobem upozaďují aplikaci na 

oficiální webové stránce www.twitter.com jako takovou.  

Na síti se používají tzv. hashtagy, jedná se o # před sdělením, které aplikace 

převede do odkazu, pomocí něhož lze dohledat další se stejnou tématikou. Nejčastěji 
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používané jsou například #business, #video nebo #fail. Další možností je re-tweet, což 

znamená, že tweet, někým zveřejněný, jeho follower zveřejní pro své followers. [4], [5] 

Pro neuživatele vypadá zmatečně, nevidí žádnou pravidelnost, návaznost, ale 

uživatelům tento způsob vyhovuje právě pro svou jednoduchost, dokážou se v něm snadno 

orientovat a vidí v něm, to co potřebují. To je hlavní rozdíl mezi Twitterem, a  

Facebookem, na Twitteru člověk musí uvažovat nad tím, co zveřejňuje, protože k tomu má 

jen 140 znaků.  Twitter je velmi využívaným nástrojem především v zahraničí, kdy pomocí 

něj známé osobnosti a média prezentují novinky. [5] 

 

Obrázek č. 3 - Úvodní stránka Twitter 

Zdroj: www.twitter.com 

2.3.3. Google+ 

Google+, jak již název sám napovídá, je sociální síť, kterou vytvořil Google. Tato 

síť je relativně novou záležitostí, byla založena v roce 2011. Jedná se o přímou konkurenci 

Facebooku, ale svým způsobem i Twitteru, patří tak nějak mezi ně, považujeme-li 

Facebook za jednoduchou sociální síť a Twitter naopak za složitou. Stejně jako na 

Facebooku mají uživatelé své přátelé, které ovšem o přátelství nežádají, a zařazují si je do 

tzv. kruhů (práce, škola, rodina a další) a jejich statusy sledují (říká se tomu sparks). 

Značnou výhodou je propojení se všemi produkty Google. V Google+ je použita spousta 

googlovských produktů – pro fotoalba je využito Picassa, pro chat Google Talk, profil na 

Google+ je tvořen z Google Profile.  
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Při spuštění této sociální sítě byly vynechány hry, což vzápětí bylo napraveno, 

ačkoliv reakce byly rozporuplné. Jediné co chybělo, a stalo se hlavním negativem, byla 

možnost prezentace firemních profilů. I toto se v brzké době změnilo a Google+ se mohl 

stát plnohodnotnou alternativou k Facebooku. [6] [7] [8] 

 

Obrázek č. 4 - Úvodní stránka Google+ 

Zdroj: plus.google.com 

2.3.4. MySpace 

Síť MySpace byla založena v roce 2003 ve Spojených státech. V současnosti je 

většinovým vlastníkem společnost Specific media, která jej odkoupila od společnosti News 

Corporation v roce 2011, protože na vzestup se dostaly jiné sociální sítě (především 

Faceboook) a došlo k poklesu zájmu o tuto síť.  

Sloganem je „A Place for Friends“ tedy „Místo pro přátele“. Tento slogan 

vystihuje podstatu sociální sítě jako takové. Na MySpace je řada uživatelských profilů, tzv. 

osobních. Dále zde nalezneme profily skupin, zpěváků, herců a dalších osobností 

z mediální branže.  Komunikace je založená na přátelství mezi uživateli. Ti mají 

k dispozici vlastní prostor, tedy svůj profil, kde mohou zveřejňovat své statusy, videa, 

fotografie a další.  Stejně jako na Facebooku a Google+, je zde možné hrát velké množství 

her či plánovat události. MySpace má vlastní chatovací prostředek, takzvaný Instant 

Messeneger, který je vlastní aplikací Windows. [9] [10]  
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Obrázek č. 5 - Úvodní stránka MySpace 

Zdroj: www.myspace.com 

2.3.5. LinkedIn 

LinkedIn je specifickou sociální sítí, která je založena na profesní úrovni. 

Uživatelé zde sdílí své profesní profily. Velmi často je využíván pro vyhledávání 

potencionálních zaměstnanců pomocí personálních agentur, headhunterů nebo přímo 

potencionálními zaměstnavateli, pokud uživatel má na svém profilu uvedeno, že má zájem 

o nabídky zaměstnání.  Pomocí této sítě je možné sdružovat se se svými kolegy, spolužáky, 

potencionálními zaměstnavateli. Velkou výhodou může být i to, že v seznamu svých přátel 

má uživatel význačné lidi v oboru a pro osoby vyhledávající nové zaměstnance toto může 

sloužit jako vodítko k výběru nejlepšího kandidáta. Uživatelé mohou zanechávat 

hodnocení dalších uživatelů na jejich profilech, a tím zvyšovat jejich hodnotu na trhu 

práce. 

Pokud se registrovaný uživatel podívá na profil někoho jiného, tak tento 

navštívený uživatel o tomto kroku ví, a může se s uživatelem spojit, aby se dozvěděl, z 

jakého důvodu jeho profil navštívil. V současnosti se jedná o rozsáhlou (v lednu roku 2013 

přesáhl počet uživatelů 200 milionů) síť, která napomáhá k profesnímu rozvoji, 

k udržování obchodních i osobních kontaktů a k vyhledávání osob na určitou pozici. [11] 

[12] 
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Obrázek č. 6 - Úvodní stránka české verze LinkedIn 

Zdroj: cz.linkedin.com 
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3. Možnosti prezentace na sociálních sítích 

3.1. Jednotlivci 

Být zaregistrován na nějaké sociální síti je v dnešní době již prakticky nutnost. 

Člověk se svým způsobem na sociální síti prezentuje. Mnoho zaměstnavatelů se při 

přijímání nových zaměstnanců uchyluje k jejich kontrole na internetu, a pokud uchazeč 

nemá facebookový profil, je považován za zvláštní úkaz. Vzhledem k tomu, že prezentace 

na sociálních sítích se může i vymstít, je důležité, aby se uživatelé zamýšleli nad tím, co a 

komu prezentují.  

Nejvyužívanější síť je Facebook, v následujících řádcích se blíže podívám na 

možnosti prezentace osobních profilů. 

Pro vstup na sociální síť Facebook.com je zapotřebí registrace. Dle pravidel 

Facebooku se uživatelem může stát osoba starší 13 let. Uživatel se zaregistruje a následné 

přihlašování probíhá pomocí emailu a hesla, od Facebooku dostane uživatelské jméno, 

které se zobrazuje v URL adrese, pokud uživatel stojí na vlastním profilu. Pro ostatní je 

viditelný podle vlastního jména či přezdívky.  

Nespornou výhodou Facebooku je jeho obrovská penetrace mezi obyvatelstvem, 

možnost mobilní aplikace a možnosti sdílení. Uživatel na svém profilu, respektive zdi 

zveřejňuje své vlastní příspěvky, své myšlenky, události, které se staly, či sdílí vlastní 

videa nebo fotografie. Velmi často uživatelé používají sdílení videí z Youtube.com, aby 

svým přátelům ukázali, jaká hudba se jim v současnosti libí, jaké video se jim zdá vtipné 

nebo jaké mají záliby.[13] 

3.1.1. Bezpečnost na Facebooku 

Velmi důležitým faktorem při využívání sociálních sítí je uživatelská bezpečnost, 

které uživatelé bohužel v mnoha případech nepřikládají příliš velký význam. Je možné 

zvolit si, kdo všechno konkrétního uživatele může najít při vyhledávání. Lze neomezovat 

vůbec, tedy kdokoliv zadá jméno a najde profily odpovídající vyhledávací podmínce. Další 

možností je omezení pouze na přátele přátel či jiné okruhy, nebo aby konkrétní profil nebyl 

zobrazován při shodě s vyhledávací podmínkou vůbec.  
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Jednotlivé příspěvky na profilu, zdi lze omezit pouze pro určité uživatele. 

Příspěvek může být veřejný, to znamená, že ho uvidí kdokoliv, ačkoliv ani není mezi 

přáteli uživatele. Další možností je nastavení zobrazování příspěvků pouze pro přátele, toto 

je nejčastější nastavení většiny uživatelů. Tedy všichni přátelé uživatele uvidí vše, co sdílí 

na svou zeď.  

Nepříliš využívanou, ale velmi užitečnou možností je sdílení pouze s určitými 

skupinami. Každý uživatel si své přátele může rozdělit do skupin a následně své příspěvky 

směrovat tam, kam je třeba. Pokud má uživatel mezi svými facebookovými přáteli 

například skupinu, která se zabývá zdravou stravou a cvičením, může příspěvky tohoto 

charakteru sdílet pouze jim. Tímto nastavením mj. nezahlcuje ostatní přátele, kteří k dané 

věci nemají žádný vztah a časté příspěvky na toto téma považují za obtěžující. 

Velkou kapitolou bezpečnosti, co se týká existence na Facebooku, jsou aplikace. 

Aplikace jsou různé – od her až po aplikace například na správu narozenin a svátků. Pokud 

uživatel chce vstoupit do nějaké aplikace, musí odsouhlasit pravidla té konkrétní aplikace. 

Ve většině případů se jedná o to, že aplikace má přístup k osobním údajům uživatele (např. 

narozeniny), k seznamu přátel, může sdílet příspěvky na zeď uživatele, případně může 

odesílat žádosti seznamu přátel. U jednotlivých aplikací může uživatel nastavit, kdo uvidí, 

že tuto aplikaci využívá. Dále je v seznamu aplikací vidět, kam konkrétně má aplikace 

přístup. Nelze nastavit pouze částečný přístup - uživatel buď odsouhlasí vše, nebo aplikaci 

nebude využívat. Na základě takto nasbíraných údajů jsou cíleně zobrazovány reklamy na 

profilech případně zasílány do soukromého e-mailu uživatele. 

3.2. Firmy a organizace 

Komunikace firem a společností prostřednictvím sociálních sítí má v poslední 

době mnoho kladů. Nejčastějším místem, kde se setkáme s prezentací nějaké firmy je 

Facebook. Následuje Twitter, Google+ a Youtube, který ale není sociální sítí v pravém 

slova smyslu. 

V následujícím odstavci jsou přehledně vypsané aktivity společností na sociálních 

sítích.  

 Profil a novinky 

- fakta o společnosti, milníky, produkty a služby, které společnost nabízí; 
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 společenská odpovědnost 

- postoj k akcím charitativního rázu, konkrétní příklady, zvyšování dobrého 

jména společnosti v souvislosti s charitou; 

 hry 

- zábava pro uživatele se skrytým přínosem (vložení produktů nebo služeb do 

hry, zapsání do podvědomí uživatelů, potenciální přínos nových prodejů) 

nebo soutěže právě pomocí her (uživatelé si zafixují, že ta konkrétní 

společnost má o své zákazníky zájem), zvyšování povědomí o značce, 

upevňování loajality zákazníků, zvyšování zákaznické spokojenosti;  

 zákaznický servis 

- možnost komunikace, reakce na stížnosti, dotazy, požadavky, odpadá 

nutnost odpovídat na každý dotaz jednotlivě, příspěvky jsou viditelné pro 

všechny uživatele, mohou si tedy odpověď vyhledat; 

 monitoring a aktivní komunikace 

- nejjednodušší možnost, jak získávat informace o tom, co si veřejnost myslí 

o společnosti, jaké jsou jejich zkušenosti, získávání zpětné vazby, možnost 

komunikace v reálném čase, možnost reagovat na negativní příspěvek, tím 

dosáhnout diskuze a omezit šíření negativních zpráv; 

 prodej 

- konkrétně na Facebooku je možnost zřídit e-shop, jinak může sloužit 

k podpoře prodeje, marketingovým kampaním a jejich správnému cílení na 

určitou skupinu uživatelů. [14] 

V následujícím odstavci konkrétně popíši, jakým způsobem se firma může 

prezentovat na nejrozsáhlejší sociální síti – Facebooku. Zde si společnost založí svůj 

vlastní profil, volí takové prvky, aby byla jednoznačně identifikovatelná, což znamená, že 

profilový obrázek i úvodní fotografie splňují brand společnosti a je zakomponováno logo. 

Na stránce je uvedeno o jaký obor podnikání se jedná, v sekci „O mně“ se nacházejí 

základní údaje o společnosti, co je cílem této stránky, co od ní lze očekávat. Může zde být 

uvedena historie společnosti, uvedeny zlomové okamžiky (změna jména, spojení s jinou 

organizací, uvedení výrobků nebo produktů na trh) a další.  
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Společnost na své zdi uvádí nejčastěji novinky, ať už se jedná o nové výrobky 

nebo služby, získání různých ocenění. Dále vyhlašuje například soutěže, kterými si získává 

další a další návštěvníky své stránky, kteří si ji přidávají mezi své oblíbené.  

V neposlední řadě je firemní stránka na Facebooku využívána jako určitá možnost 

komunikace se zákazníky. Uživatelé, nebo zákazníci, mohou pomocí zprávy nebo pomocí 

vložení příspěvku na zeď pokládat dotazy či komentovat nějakou situaci. Vlastník stránky 

následně uživateli odpovídá, pokud se jedná o příspěvek na zdi, mohou se k dotazu, 

stížnosti nebo konstatování přidat další zákazníci, je možné vyvolat diskuzi na uvedené 

téma a tím získat velmi rychlou zpětnou vazbu, na kterou může okamžitě reagovat. 

Vlastník vidí, jak uživatelé přijímají jednotlivé kroky společnosti, mohou pružně reagovat 

a přizpůsobovat se trhu. 
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4. Využití sociálních sítí ve firemní sféře 

4.1. Vybudování stránky na sociální síti 

Sociální sítě mohou být velmi přínosným nástrojem v oblasti marketingu.  Každá 

firma, která uvažuje o vstupu a svém působení na sociálních sítích, by měla tento krok 

zvážit a předem si definovat nějaké cíle. 

V prvé řadě by se měla společnost zaměřit na fakt, co si od fungování na 

sociálních sítích slibuje. Zda jim jde o získání většího povědomí o značce, zvýšení prodeje 

výrobků nebo služeb, získávání zpětných vazeb od zákazníků, možnost komunikace se 

zákazníky stávajícími i potencionálními. Důležité je nastavit si cíle tak, aby byly měřitelné. 

Pokud toto kritérium není splněno, nelze posuzovat přínos tohoto kroku a stává se 

zbytečným. Jakmile si společnost tyto cíle vytyčí, přichází na řadu zvážení, jaké sociální 

sítě využít. Pokud jde o kompletní prezentaci společnosti, tedy o nějaký profil s možností 

sdílet fotografie, videa, novinky a zároveň komunikovat se zákazníky je vhodné zvolit síť, 

která toto umožňuje. V tomto případě přichází v úvahu Facebook nebo Google+. Dalším 

kritériem pro výběr sociální sítě, na které bude společnost působit je fakt, zda se jedná o 

společnost známou a zavedenou nebo o společnost, která teprve na trh vstupuje, a bude si 

budovat základnu zákazníků a fanoušků. V prvním případě je opět vhodný Facebook, kde 

se uživatelé přihlásí k tzv. fanpage v případě druhém je lepší zvolit Twitter, kde se pomocí 

hastagů dostane nová značka do podvědomí a pomocí followers se bude šířit dále.  

Pro vyhodnocení úspěšnosti integrace na sociálních sítích může vypovídat mnoho 

faktorů. Na příklad na Facebooku lze měřit úspěšnost dle počtu „liků“ u jednotlivých 

statusů, počtu sdílení, podle počtu fanoušků stránky. Počet fanoušků není až tak 

vypovídajícím kritériem, avšak do jisté míry může sloužit jako vodítko. Další možností je 

zobrazování návštěvnosti stránky nebo množství komentářů. Pokud se jedná o velkou 

společnost, je zapotřebí mít celý tým lidí, kteří budou spravovat a především vyhodnocovat 

stránku na sociální síti. Znakem úspěchu nebo neúspěchu mohou být i jednotlivé 

komentáře pod příspěvky. Osoba z týmu zodpovědná za správu tohoto typu komunikace 

vidí online reakce uživatelů, a svým zásahem do komentářů, kde probíhají diskuze, může 

ovlivňovat další vývoj. Na Twitteru lze úspěšnost monitorovat podle re-tweetů, počtu 

followers a podle počtu zmínek. 
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Ve chvíli, kdy jsou známé cíle, je vybrána sociální síť a je představa o tom, jakým 

způsobem se bude komunikovat, je zapotřebí stanovit si termíny. Termíny by měly 

vycházet z reálných odhadů, pomoci si lze převzatými údaji z kampaní mimo sociální sítě. 

Cíle by měly být taktéž reálné. Je zbytečné cíle nadhodnocovat, protože tím je kampaň 

předem určena k neúspěchu. Za termíny se považuje čas, kdy očekáváme výsledky předem 

stanovených cílů, ale i dílčích částí. Například se jedná o to, kdy se spuštění stránky na 

sociální síti plánuje, jaký je harmonogram prací na stránce, kdo a kdy se bude komunikací 

na stránce zabývat, kdo bude a v jakých termínech vyhodnocovat úspěšnost stránky. 

Toto jsou základní kritéria, která umožní odhad, zda se společnosti vyplatí být 

aktivní na sociálních sítích. Pokud je stanovena strategie předem a ne až za pochodu, lze 

očekávat lepší výsledky, především proto, že důslednou analýzou potřeb a možností ještě 

před spuštěním je možné připravit se na modelové situace, kterou mohou nastat a umět na 

ně ve správnou dobu reagovat. [15] [16] 

4.2. Reklama na sociálních sítích 

Reklama na sociálních sítích je svým způsobem specifická.  Vzhledem k tomu, že 

sociální sítě mají mnoho informací o svých uživatelích, může být i jejich reklama cílená a 

také to tak je.  

Na sociálních sítích se nejčastěji můžeme setkat se třemi typy reklamy. 

Nevtíravým způsobem je reklama sdílená mezi přáteli, uživateli. Zde jde o to, že uživatelé 

sdílí nebo komentují nějaký obsah prezentovaný společnostmi a jejich přátelé tyto 

příspěvky vidí. Nevýhodou je, že takto se může šířit i reklama negativní, výhodou ale zase 

může být, že společnost může napřímo reagovat a ovlivňovat mínění uživatelů. 

Dalším typem je reklama textová či bannerová. Jedná se o konkrétní reklamní 

bannery nebo texty, které jsou ale cílené na základě informací, které o uživatelích sociální 

sítě mají. Mezi tyto informace patří například geografické údaje (bydliště, místo výkonu 

zaměstnání, navštívená a oblíbená místa uživatele), informace o věku a pohlaví a 

v neposlední řadě informace o navštívených stránkách. Na základě těchto údajů jsou 

přiřazovány reklamy, které by uživateli měly vyhovovat a je předpoklad, že na ně bude 

reagovat. 
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Posledním typem reklamy na sociálních sítích je možnost založit si vlastní stránku 

společnosti, a zde sdružovat fanoušky. 

Hlavními výhodami reklam na sociálních sítích jsou nízké náklady oproti 

reklamám na jiných internetových stránkách. Efektivnost reklamy také patří mezi velké 

klady – reklama je cílená, často přichází očekávaná odezva, v tomto případě funguje 

princip, kdy přítel něco doporučí nebo sdílí a na základě jeho kladné zkušenosti se 

přidávají další uživatelé. Vzhledem ke stále se zvyšujícímu počtu sociálních sítí a 

především jejich uživatelů se velmi zvyšuje potenciál, tedy vzrůstá možnost, že reklama 

bude viděna a akceptována. V neposlední řadě zde hraje velkou roli i dobrovolnost a to 

v tom smyslu, že nikdo uživatele nenutí, aby se stali fanoušky nějakých stránek, vždy je 

vše na jejich rozhodnutí a svobodné vůli. Naopak tato nenucenost má velký klad v podobě 

šíření pozitivního dojmu o společnosti. [17]  

Každá sociální síť využívá trochu jiný typ reklamy. Reklama či reklamní sdělení 

na Facebooku jsou výše zmiňované bannery, na Twitteru se jedná o tweety o maximální 

délce 140 znaků, které mohou obsahovat odkaz na internetové stránky nebo facebookovou 

stránku. Na LinkedIn je možnost využít placené reklamy (pay-per-click), která může být 

zaměřena na konkrétní cílovou skupinu. [18] [19]  

4.3. Analýza sociálních sítí 

4.3.1. Vertikální analýza 

Pod pojmem vertikální analýza si můžeme představit vyhledání prostoru, kde se 

bude se zákazníky či potencionálními zákazníky komunikovat. Jde tedy o to, najít si místo, 

kde bude probíhat kontakt se zákazníky, o které máme zájem. Může se jednat o Facebook, 

Twitter, diskuzní fóra nebo jiné více či méně známé sociální sítě. Není podstatné, o jakou 

síť se bude jednat, důležité je, aby se na zvolené síti pohybovala cílová skupina. Této 

analýze se tedy doporučuje věnovat dostatek pozornosti, aby nedošlo ke zbytečnému 

plýtvání potenciálu nebo naopak a o nedostatečné pokrytí klientely. [20]  



Petra Marešová, Sociální sítě a možnosti jejich využití 

2013  17 

 

4.3.2. Horizontální analýza 

Společnost, která provádí horizontální analýzu, vlastně vyhledává na sítích 

klíčová slova, které ji vyšly z analýzy vertikální, a která jsou pro ni podstatná. Těmito 

slovy jsou například výrazy, které popisují obor podnikání, společnost jako takovou nebo 

konkrétní produkty. Na každé sociální síti probíhá toto hledání rozličně, například na 

Facebooku se hledají přes vyhledávací okno, což nelze udělat hromadně, ale pro každý 

výraz je nutné spustit vyhledávání a projít si jeho výsledky. Tímto způsobem lze narazit 

přímo na stránky, které ji budou zajímat a dokonce i na konkrétní osoby, které pro ni 

budou mít význam. 

 Jakmile je společnost schopná identifikovat konkrétní jedince, již se 

tématem zabývají, následují tři návazné kroky. První krok je zjištění „kdo o tématu 

hovoří“, to samo o sobě moc nevypovídá, ale lze získat rámcový přehled o aktivních 

uživatelích. Následuje krok „kdo k tématu nejvíce hovoří“, což souvisí s krokem jedna. 

Tito lidé, kteří jsou nejaktivnější, jsou nejčastěji osoby, které mají o sledovaném tématu 

přehled a jsou schopni o něm vést diskuze. Posledním krokem je „ověření věrohodnosti 

uživatele“. Pod tím si lze představit, jaké množství přátel uživatel má, jak jsou hodnoceny 

jeho příspěvky, zda jeho podněty vytváří diskuze, kolik má souhlasných názorů a další 

aspekty. [20] 

4.3.3. Analýza nálad 

V případě, že je hotová jak vertikální, tak i horizontální analýza, přichází na řadu 

analýza nálad.  

Jedním ze způsobů je aktivní monitoring. Ten je prakticky složen z jednoduchých 

otázek dotazníkového nebo anketního typu. Uživatel dostane jednoduchou a jednoznačnou 

otázku, na kterou má možnost vybrat odpověď z předem připravených. Osoba, která 

provádí tento aktivní monitoring, má následně k dispozici strukturované odpovědi, ze 

kterých může vyvodit závěry, čímž například může být, že více jak polovina z dotázaných, 

kteří odpověděli, nejsou ochotni zaplatit za vstup do muzea více jak sto korun. Tento typ 

sbírání dat je poměrně snadno ovlivnitelný, proto je dobré provádět normalizaci dat. 

Normalizace dat spočívá v oslovení uživatelů, kteří jsou cílovou skupinou. Pokud tedy 

oslovíte skupinu osob, jejímž zájmem jsou právě návštěvy muzeí, bude výsledek 
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vypovídající, na rozdíl od výsledku, který získáte od osob, jež do muzea chodí jedenkrát za 

pět let.  

Dalším aspektem, který může ovlivnit výsledky je, když uživatelé vidí, jak 

odpovídali ti před nimi. Spousta uživatelů nerada prezentuje svůj vlastní názor, ač je do 

jisté míry anonymní, a proto se přidá k většině. Ke zkreslení výsledků může dojít i kvůli 

absenci možnosti zvolit vlastní odpověď, která není uvedena. Například, pokud 

v dotazníku není uvedena možnost, že vstupy do muzea by měly být zdarma, uživatelé se 

přikloní k pro ně nejpřijatelnější variantě, ale už neodráží jejich názor. Tato situace se dá 

vyřešit použitím dotazníku, kde mají uživatelé možnost vepsat svou vlastní odpověď. 

Tomuto typu získávání informací se říká rozhovor. Vyhodnocení takto získaných dat je 

poněkud složitější, ale výsledky jsou objektivnější a přínosnější. 

Opačným případem je monitoring pasivní. V rámci tohoto monitoringu dochází ke 

sledování zmínek o společnosti, produktu, oblasti zájmu. Může se týkat i sledování těchto 

prvků u konkurenčních společností. Konkurenční společnosti se sledují především z toho 

důvodu, aby bylo možné provádět porovnání. Pasivní monitoring je všeobecně dobrý, 

protože společnosti získávají přehled o tom, zda se o jejich oboru podnikání vůbec hovoří, 

zda je o něj zájem, zda konkrétní výrobky nebo služby mají nebo budou mít odběratele. 

V rámci tohoto monitoringu dochází k objektivizaci subjektivity. V praxi to 

znamená, že jakýkoliv výrok na sítích, který subjektivně vznese uživatel je porovnán 

s objektivními fakty. Právě tento způsob následně danému výroku přiřadí náladu neboli 

sentiment. Pro vyhodnocování nálad existuje několik nástrojů, tyto ovšem nedokážou 

odhalit sarkasmus ani ironii, proto stále nejspolehlivějším vyhodnocováním, je 

vyhodnocování ruční, příspěvek po příspěvku. Výsledky je vhodné zpracovávat pomocí 

grafů, kde je vidět postup v čase.  Tyto grafy se následně spojí s výsledky monitoringu 

tisku, doplní se tedy údaje o tom, kdy bylo v médiích informováno o společnosti a porovná 

se s analýzou nálad. Tím bude jednoznačně viditelné, jaký vliv má který krok společnosti 

na uživatele. Z grafu lze následně vyčíst, kdy se stal jaký zlomový okamžik a pomocí 

detailního zkoumání je možné nalézt původce nebo šiřitele špatné nálady a k tomuto bodu 

se vyjádřit či se ho pro příště vyvarovat. [21]       

  



Petra Marešová, Sociální sítě a možnosti jejich využití 

2013  19 

 

5. Zhodnocení konkrétního příkladu firemní prezentace 

5.1. Popis společnosti 

Telefónica Czech Republic, a.s. (dále jen TCZ) je společnost podnikající v oboru 

telekomunikací, patří mezi leadery v této oblasti.  Na trh vstoupila v roce 2006 po sloučení 

Českého Telecomu a Eurotelu a patří pod skupinu Telefónica Europe, která spadá pod 

skupinu Telefónica. Generální ředitelem TCZ je Luis Malvido. Skupina Telefónica patří 

mezi největší telekomunikační společnosti ve světě. Působí ve 26 státech světa a 

zaměstnává více než 260 tisíc zaměstnanců. Telefónica byla založena v roce 1924 ve 

Španělsku a v současné době operuje především na trzích Španělska, Evropy a Latinské 

Ameriky. Celkový počet zákazníků se blíží 282 milionům. Skupina Telefónica se dělí na 3 

hlavní regiony – Europe, Spain, LatAm. Telefónica Europe má 55 milionů zákazníků, a ve 

státech Česká republika, Slovensko, Irsko, Anglie a Německo zaměstnává přibližně 29 tisíc 

lidí. Telefónica Spain působí pod obchodním názvem Movistar v oblasti telekomunikací a 

obsluhuje 47 milionů zákazníků. Pod názvem Terra nabízí datové služby a interaktivní 

obsah. Do skupiny Telefónica LatAm patří Brazílie, Argentina, Chile, Equador, 

Guatemala, El Salvador, Mexiko, Nikarague, Panama Peru, Portorico, Uruguay a 

Venezuela, kde nabízí mobilní, fixní a datové služby. TCZ zaměstnává cca 5900 

kmenových a 1800 agenturních zaměstnanců, firemním jazykem je čeština, ale je 

využívána i angličtina a španělština.  

TCZ nabízí hlasové a datové služby (fixní a mobilní). Jejími klienty jsou jak 

rezidentní tak firemní klienti. To znamená, že své služby poskytuje ve všech sférách – 

jednotlivci, domácnosti, podnikatelé, malé firmy, korporátní společnosti i veřejná správa. 

V současnosti má v provozu více jak 7 milionů mobilních a fixních linek. 

V jejím portfoliu služeb nalezneme hlasové tarify pro mobilní služby, jak pro 

jednotlivce (například tarify NEON) tak i pro podnikatele (například tarify NEON pro 

podnikatele a Chytré podnikání), ale i hlasové tarify pro pevné linky – stejně jako 

v předchozím případě poskytuje tarify pro domácnosti i firemní klientelu. Dalším jejím 

velmi významným produktem jsou datové služby. V oblasti fixních datových služeb je to 

ADSL a VDSL, v oblasti mobilních služeb se jedná o Internet v mobilu a Mobilní internet 

(především přes 3G síť a CDMA. Pro firmy poskytuje kompletní řešení ICT služeb. Mezi 



Petra Marešová, Sociální sítě a možnosti jejich využití 

2013  20 

 

datové služby patří i produkt O2TV, tedy televize vysílaná prostřednictvím datové sítě. 

Oproti klasickému digitálnímu vysílání nabízí mnoho výhod, jmenujme například O2 

Archiv (zde jsou nahrávané pořady z domácí tvorby té dané televizní společnosti), dále O2 

Nahrávání (možnost nahrát si jakýkoliv vysílaný program prostřednictvím televizního 

ovladače, internetové nebo mobilní aplikace) a O2 Videotéka (tato služba funguje jako 

virtuální videopůjčovna). 

TCZ má mnoho O2 prodejen, kde je k dispozici vyškolený personál, aby 

zákazníkům pomohl s výběrem optimálního tarifu či smartphonu. Na některých prodejnách 

nalezneme i tzv. O2 Guru, tedy specialisty na technické záležitosti. Pro zákazníky jsou dále 

k dispozici informační linky (všeobecné informace, prodejní kanál, technická podpora, 

reklamace a stížnosti). V neposlední řadě TCZ využívá sociální sítě, např. Facebook, 

Twitter, Youtube. 

V současnosti svou pozornost zaměřuje na digitální svět – spustila službu Mobito 

a NFC, což jsou platby mobilem nebo pomocí mobilních aplikací, které slouží jako 

virtuální peněženka. Další vývoj v této oblasti bude následovat. 

Pro zákazníky vystupuje pod obchodní značnou O2, obchodní název společnosti je 

Telefónica Czech Republic, a.s. [22]  

5.2. Firemní prezentace O2 na Facebooku  

TCZ má svoji firemní prezentaci na stránkách Facebooku, kde vystupuje pod 

obchodní značkou určenou pro zákazníky – O2.   

Jejich úvodní obrázek se mění dle kampaně, která je zrovna aktuální. Na úvodní 

stránce je vidět počet uživatelů, kteří dali stránce „like“, ke dni 8. 3. 2013 jich bylo 

151 701. V sekci „O mě“ jsou uvedeny všechny internetové stránky, na kterých lze najít 

produkty, služby ale i iniciativy společnosti. Hlavní stránkou je www.o2.cz, najdeme zde 

ale i odkazy na nadaci (www.nadaceo2.cz) nebo odkaz na stránky, kde jsou uvedeny 

veškeré volné pracovní pozice ve společnosti (www.chcidoo2.cz). Dále jsou zde uvedeny 

základní informace o společnosti, což je datum založení, historie společnosti a její milníky, 

tedy kdy byla uvedena v život nějaká služba, spuštění kampaní, dosažení určitého počtu 

uživatelů u jednotlivých služeb. V sekci informace lze vidět, jaké jsou stanovené cíle 

společnosti, přehled společnosti a popis. 
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Tyto údaje jsou přehledně zobrazené, postrádám však více informací z historie 

společnosti – od roku 2012 je zobrazena pouze jedna aktualita, ačkoliv ve skutečnosti 

společnost nějaké historické či milníkové aktivity měla. Dále postrádám odkaz, který by 

zákazníky přesměroval nebo alespoň nasměroval na stránky nebo způsob jakým je možné 

podávat reklamace, neboť je to nejčastější aktivita zákazníků. 

Na profilu společnost informuje například o novinkách (kdy bude uveden nějaký 

nový telefon na trh), upozorňuje na blížící se kampaně a jejich výhody, ale sděluje i 

novinky ze světa O2. Jedná se například o informace, že se zaměstnanci společnosti 

zúčastnili školení na O2 Guru, tedy na osoby, které jsou na prodejnách k dispozici 

zákazníkům, aby jim pomohli lépe se orientovat v nových technologiích, pomohli jim 

s nastavením smartphonů, přenesením dat ze starého telefonu do nového a s dalšími věcmi, 

které nejsou pro většinu populace běžnou záležitostí, ale mají zájem udržet krok 

s novinkami v této oblasti. 

O těchto skutečnostech jsou uživatelé informování poměrně hojně, nemyslím si 

ale, že by docházelo k přehlcení uživatelů těmito zprávami. Stejně tak je sympatická 

vyváženost mezi příspěvky o službách a produktech, a příspěvky, které informují o dění ve 

společnosti, o jejích aktivitách v charitativní oblasti či jen nějaké dotazy vztahující se 

k nějaké situaci ve světě, které upoutávají a udržují pozornost uživatelů. 

Právě s informacemi o nastavování různých služeb a produktů úzce souvisí sekce 

O2 Guru, kde uživatelé kladou své dotazy a vyškolení specialisté jim fundovaně 

odpovídají. Velkým přínosem této sekce je, že položené dotazy jsou ve většině případů 

viditelné pro všechny, což znamená, že uživatel si může pročíst již zodpovězené dotazy, 

zda se mezi nimi nevyskytuje problém, který potřebuje řešit právě on a pokud ho tam 

nalezne, není nutné dotaz pokládat znovu a čekat na odpověď. Naléhavost dotazu se dělí 

do tří kategorií a to – „chci se zeptat“ (obecný dotaz, odpověď na něj vidí všichni), „mám 

problém“ (pro uživatele, kteří očekávají vyřešení nějakého problému, který je konkrétní a 

je k němu třeba znát detail, možnost připojit přílohu, zveřejněny jsou pouze ty, které 

neobsahují žádné osobní ani jiné údaje, které mohou být považovány za citlivé a jsou 

v rozporu s ochranou osobních údajů) a „hoří to“ (podobná situace jako předchozí, ale 

urgentnějšího charakteru). 



Petra Marešová, Sociální sítě a možnosti jejich využití 

2013  22 

 

Sekce O2 Guru obsahuje i návodná videa. Pomocí těchto videí lze nastavit mobilní 

telefon, bezdrátové připojení nebo například získat informaci co dělat v případě, když se 

telefon dostal do kontaktu s vodou, a další. 

Osobně jsem vyzkoušela, jaké jsou reakce na tyto jednotlivé dotazy, a byla jsem 

příjemně překvapena. Na obecný dotaz jsem dostala odpověď do 24 hodin. Na dotaz 

spadající do oblasti „mám problém“ se mi dostalo odpovědi během 6 hodin od zadání, a 

protože neobsahoval žádné citlivé údaje, byl zveřejněn a může pomoci dalším uživatelům. 

Problém zadaný do sekce „hoří to“ byl vyřešen během dvou hodin, v rámci dotazu byly 

uvedeny konkrétní a osobní údaje, O2 Guru mě kontaktovali na uvedeném telefonním čísle 

a problém se mnou vyřešili operativně. 

V neposlední řadě existuje v této sekci fórum pro uživatele, kde mohou mezi 

sebou diskutovat. Toto fórum není provozováno na facebookovém profilu, ale proklikem 

odkáže uživatele na stánky O2, kde je toto fórum rozděleno do sekcí pro lepší orientaci a 

aby příspěvky byly lépe dohledatelné dle nějakých logických souvislostí. Na tomto fóru 

diskutují uživatelé, tedy lidé mimo společnost, ale zapojují se právě i O2 Guru, aby vnesli 

řád, poskytli informace, které nezazněly, nebo uvedli některé informace na pravou míru. 

Co se týká fóra, jsem přesvědčena o tom, že je velmi důležité. Uživatel může najít 

mnoho hodnotných a přínosných informací. Ovšem má to i svá úskalí a to ta, že někteří 

lidé nevstupují na tato fóra za účelem získaní informací, ale k šíření svých negativních 

zkušeností a k přesvědčování o své vlastní pravdě, kterou pro ně je, že společnost nejedná 

ve prospěch zákazníků. 

Jednou ze sekcí facebookového profilu je „Fanda“. Fanda je aplikace, do které se 

může uživatel zaregistrovat a na základě své aktivity sbírá body. Za tyto body na uživatele 

čekají odměny, o které se každý měsíc hraje. 

Další sekcí jsou fotky a videa, tam společnost zveřejňuje fotografie a videa nejen 

svých reklamních kampaní, ale i z akcí společnosti. Lze tam najít fotografie právě 

z různých školení zaměstnanců, ale i fotografie ze školících víkendů programu „Think 

Big“. 

V části události společnost uveřejňuje akce, které se budou konat a budou 

přístupné veřejnosti, tedy se jich mohou zúčastnit i uživatelé. Případně zde zveřejňuje akce 

jako například uvedení nového telefonu na trh, konání nějakého veletrhu, kde bude 
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uvedena novinka z oblasti telekomunikací a bude dostupná v O2 nebo bude přínosem pro 

uživatele z důvodu aplikace nových technologií. 

Stejně jako na samostatných internetových stránkách zde společnost uveřejňuje 

volné pracovní pozice ve společnosti v celé České republice, toto je doplněno výroky 

zaměstnanců, proč je skvělé pracovat právě pro tuto společnost a videi „proč pracovat 

právě u nás“. 

Tuto sekci považuji za užitečnou a to především proto, že firma dává uživatelům 

pocit, že každý pro ně může pracovat, že loajalita se cení a že nic není nemožné. 

Dle kampaní jsou v průběhu času zařazovány různé hry, které mají motivovat 

uživatele, aby se zapojili, a zároveň mohou vyhrát nějaké více či méně hodnotné ceny. 

Tyto hry pomáhají budovat jméno značky a zvyšují loajalitu zákazníků.  

Různé soutěže jsou zveřejňovány přímo na profilu timeline. Jedná se o 

jednoduché dotazy, kde například stá správná odpověď získává nějakou cenu. Problém 

tohoto hodnocení je, že uživatelé vidí, kolikátý je jejich příspěvek, a soutěž se může 

táhnout po poměrně dlouhý časový interval, protože každý uživatel chce být až ten ve 

výherním pořadí. Proto se v poslední době v soutěžním příspěvku často vyskytuje 

emailová adresa, na kterou má být zaslána správná odpověď. 

Celkově jsem z této prezentace získala pozitivní dojem. Na první pohled je vidět, 

že za provozováním tohoto profilu stojí několik schopných lidí. Samozřejmě se najdou i 

negativa a to nezodpovězené dotazy po delší dobu, avšak obsahují komentář ze strany 

společnosti o tom, že tuto informaci ověřují a následně odpověď zveřejní. Velmi častým 

jevem na profilu timeline jsou negativní reakce uživatelů na cokoliv zveřejněného. Ačkoliv 

stránku označili „To se mi líbí“ a tím ji přidali do svých oblíbených, mají tendenci ke 

všemu se negativně vyjadřovat a přesvědčovat o své pravdě ostatní. Jeden příklad za 

všechny – společnost uveřejnila, že v konkrétní lokalitě spustila LTE provoz za akční cenu. 

Reakce fanoušků by dle mého názoru měly být „Jen tak dál, pracujte na rozšíření sítě, 

atd.“, bohužel jsou však ve většině případů zcela odlišné, například ve smyslu „Kdybyste 

radši udělali něco s tou rychlostí, co mám doma, pořád to nefunguje a chcete za to 

nehorázné peníze“. Kdyby se však tito uživatelé namísto stěžování si na nepravých místech 

obrátili například na O2 Guru, oddělení reklamací nebo retencí, jejich problémy by se 

vyřešily a nebyla by mezi uživatele šířena negativní nálada. [23]  
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Obrázek č. 7 - Úvodní stránka facebookového profilu O2.cz 

Zdroj: www.facebook.com/o2cz 
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6. Průzkum reakce uživatelů na firemní prezentaci a reklamní 

sdělení 

Provozování sociální sítě zahrnuje náklady za webový prostor, technické vybavení 

a na lidskou práci. Vzhledem k tomu, že sociální sítě jsou pro uživatele zdarma, bez 

poplatků za užívání, je nutné získat nějaký zdroj finančních prostředků, který tyto náklady 

pokryje, a proto je zde umisťováno velké množství reklam. 

Reklamy jsou ve velkém případě cílené, proto se inzerentům vyplatí do nich 

investovat. Cílená reklama je taková, která vychází z chování uživatele na internetu. 

Reklamy se zobrazují podle oblasti jeho zájmů (podle navštívených stránek, podle stránek 

nebo odkazů, které uživatel označil, že se mu líbí, atd.). Právě tento způsob přináší 

možnost zvýšení efektivity reklamy. Tím, že se uživateli zobrazují reklamy, které by ho na 

základě jeho aktivit na síti měly zajímat, se zvyšuje pravděpodobnost, že na tuto reklamu 

bude nějakým způsobem reflektovat. 

V této kapitole se budu zabývat tím, jak na uživatele tato reklama působí, jakým 

způsobem na ní reaguji, zda si jí vůbec všímají. Tyto údaje zjistím dle dotazníku a 

z odpovědí vyvodím závěr, který podložím získanými daty. 

Na stránkách www.oursurvey.biz jsem zveřejnila dotazník, abych získala 

odpovědi na otázky týkající se reakcí na reklamy na sociálních sítích. Dotazník byl spuštěn 

11. 3. 2013, během následujících dvou dnů byl dosažen požadovaný počet respondentů a 

13. 3. 2013 byl pro vyplňování uzavřen. 

 

Obrázek č. 8 - Administrační rozhraní dotazníku 

Zdroj: http://login.oursurvey.biz/index.php?w=list 

Celé znění dotazníku je uvedeno v příloze č. 1. Vzhledem k faktu, že dotazník byl 

vyplňován on-line, tak i žádost o vyplnění jsem zasílala pomocí e-mailů a sociálních sítí, 

link přímo na dotazník byl http://login.oursurvey.biz/7830. E-maily byly primárně 

rozeslány mezi mé kolegy v Telefónica O2 Czech Republic, a.s. a mezi známé zaměstnané 

v Ernst & Young. Pozvánku jsem zveřejnila i na svém soukromém facebookovém profilu, 
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osloveni tedy byli i mí přátelé a rodina.  Stanovený počet respondentů, ze kterého lze 

vyvodit závěry, byl 100. Během necelých dvou dnů odpovědělo 107 respondentů. Z tohoto 

celkového počtu bylo 63 žen a 45 mužů, procentuální poměr tedy byl 58,33 % žen a 41,67 

% mužů (viz Graf č. 1). 

 

Graf č. 1 - Procentuální rozdělení mužů a žen z celkového počtu respondentů 

Zdroj: vlastní 

Z celkového počtu 107 respondentů, kteří dotazník vyplnili, jich 92 odpovědělo, 

že sociální dítě využívají, naopak sociální sítě ve svém životě nepoužívá 16 oslovených 

(viz Graf č. 2). Ve věkové kategorii 20 - 29 let se takto vyjádřila pouze jedna osoba. 

Nejvíce osob, které sociální sítě nevyužívají, spadají do věkové kategorie 30 - 39 let a to 8. 

Následují kategorie 40 – 49 let – 4 osoby, a 50 a více let – 3 osoby. Tento poměr velmi 

názorně vypovídá o tom, že sociální sítě patří mezi naprosto běžnou věc a součást 

každodenní komunikace. 

58,33% 

41,67% 
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Graf č. 2 - Penetrace uživatelů sociálních sítí mezi respondenty 

Zdroj: vlastní 

Důvody uváděné respondenty, proč nevyužívají sociální sítě, byly následující: 

 „Ochrana osobních dat. 

 Důvodem je přílišná ztráta soukromí a postupné odbourávání standardních 

sociálních vazeb. 

 Nepotřebuji je.  

 Zatím jsem neměl potřebu. 

 Nemám potřebu hledat elektronické kamarády. Navíc si myslím, že není bezpečné 

o sobě zbytečně zveřejňovat informace (co zrovna dělám, kde se pohybuji a fotky 

svých blízkých). Když se s některým kamarádem potřebuji spojit, použiji mail či 

mobil. 

 Ochrana mé osoby a osob mně blízkých. 

 Nejsem blázen. 

 Nemám tu potřebu. 

 Zásah do soukromí. 

 Nemám zájem. 

 Zneužitelné. 

 Upřednostňuji osobní setkání.  

 Nepotřebuji. 

85,19% 

14,81% 

ano

ne
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 Jen velmi omezeně, nemám čas vysedávat u PC a bavit se životem jiných lidí. 

 Vadí mi sdílení osobních dat.“ 

Z následujícího grafu (Graf č. 3) je patrné, jaké věkové skupiny se zúčastnily 

průzkumu. Na první pohled je jednoznačně viditelné, že nejpočetnější skupinou byly osoby 

ve věku od 30 do 39 let. Nejmenší skupinou zapojenou do vyplňování dotazníků byla 

skupina do 20 let, což je pravděpodobně způsobené primárně oslovenými respondenty, 

kterými z velké části byly osoby, které již několik let pracují. 

 

Graf č. 3 - Rozdělení respondentů dle věku 

Zdroj: vlastní 

Nejvyužívanější sociální sítí mezi oslovenými je Facebook, celkem ho uvedlo 79 

respondentů. Dalšími velmi využívanými sítěmi jsou Spolužáci, což je česká sociální síť, 

která sdružuje studenty různých škol, LinkedIn a Google+. Naopak respondenti nejeví 

zájem o sociální sítě typu Twitter a MySpace. Dále uvedli i jiné sociální sítě a to nyx.cz, 

interpals.net a Skype (viz Graf č.4). 
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Graf č. 4 - Využívané sociální sítě oslovenými respondenty 

Zdroj: vlastní 

Další otázka v dotazníku se již týkala přímo reklam, které se na sociálních sítích 

zobrazují. Více jak polovina z respondentů, kteří sociální sítě využívají, konkrétně 51 (tj. 

55,43 %), odpovědělo, že si těchto reklam všímají. Zbylých 41 respondentů tyto reklamy 

nereflektuje (viz Graf č. 5). 

 

Graf č. 5 - Odpověď respondentů na otázku, zda se všímají reklam na soc. sítích 

Zdroj: vlastní 
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Stejně tak nadpoloviční většina z respondentů využívajících sociální sítě 

odpověděla, že jim tyto reklamy nevadí. 45 respondentů se vyjádřilo negativně (viz Graf č. 

6). 

 

Graf č. 6 - Odpověď respondentů na otázku, zda jim vadí reklamy na soc. sítích 

Zdroj: vlastní 

Respondenti, kteří odpověděli, že jim reklamy na sociálních sítích vadí, dostali 

doplňující otázku, jaký pro to mají důvod. Nejčastějším důvodem byl ten, že reklamy jsou 

pro ně obtěžující, což uvádí 58,33% respondentů. Z celkového počtu 48 se jich takto 

vyjádřilo 28. Z tohoto počtu bylo 16 žen a 12 mužů. Dle věkových kategorií bylo rozložení 

28 odpovědí následovné: – do 19 let 2 osoby, 20-29 let 10 osob, 30-39 let 9 osob, 40-49 let 

5 osob a v kategorii 50 let a více 2 osoby. Jako další důvody, kdy se respondenti mohli 

vyjádřit vlastními slovy, uváděli tyto: 

 „Vadí mi být jimi manipulován. Chci se rozhodnout sám, i když podvědomí 

oklamat nejde. 

 Zdržují mě.“ (viz Graf č. 7) 

51,61% 

48,39% 

ano

ne
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Graf č. 7 - Nejčastěji uváděné důvody, proč je reklama na soc. sítích obtěžující 

Zdroj: vlastní 

Další otázka se opět týkala všech, kteří odpověděli, že využívají sociální sítě.  Byl 

položen dotaz, zda jsou pro ně reklamy zobrazující se na sociálních sítích zajímavější 

v případě, že jsou cílené dle jejich zájmů (viz Graf č. 8). Pouze 34 respondentů se vyjádřilo 

kladně. Z tohoto počtu bylo 21 žen a 13 mužů. Nejvíce kladných odpovědí bylo ve věkové 

kategorii 20 -29 let (16 osob) a 30-39 let (14 osob). Následovaly věkové kategorie do 19 

let a 40-49 let (v obou kategoriích takto odpověděly 2 osoby). 
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Graf č. 8 - Je reklama na soc. sítích zajímavější, pokud je cílená dle zájmů? 

Zdroj: vlastní 

V následující otázce měli respondenti možnost zvolit si až 3 oblasti, které jsou pro 

ně zajímavé, tedy na jaké typy reklam reflektují (viz Graf č. 9). Nejčastěji udávanými 

zájmy byl sport (50 respondentů, tj. 54,35%, z toho 22 žen), oblečení a módní doplňky (38 

respondentů, tj. 41,3 %, z toho 30 žen), zdraví a zdravý životní styl (34 respondentů, tj. 

36,96 % z toho 27 žen), filmy (30 respondentů, tj. 34,78 %, z toho 15 žen) a hudba (29 

respondentů, tj. 31,52 %, z toho 9 žen). Respondenti, kteří si z možností nevybrali, uváděli 

následující oblasti zájmu: 

 „Nabídka slevomatů; 

 žádné; 

 elektronika; 

 děti; 

 hw, sw, security;  

 auta, technika, technologie; 

 domácí potřeby, cestování; 

 cestování; 

 žádná; 

 technika; 

 bydlení; 

 kvalita potravin; 
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 elektronika.“ 

 

Graf č. 9 - Oblasti zájmů respondentů v reklamě 

Zdroj: vlastní 

Na dotaz, zda někdy zareagovali na reklamy zobrazené na sociálních sítích, 

uvedlo 48 respondentů odpověď ano, 44 se jich vyjádřilo negativně (viz Graf č. 10). 

 

Graf č. 10 - Procentuální poměr respondentů, kteří reagovali na reklamu na soc. sítích 

Zdroj: vlastní 

S předchozí otázkou souvisí i tato. Respondenti uvedli, jakým způsobem 

zareagovali nebo by zareagovali na reklamu zobrazenou na sociálních sítích (viz Graf č. 

11). Nejčastější volbou odpovědi bylo, že si prohlédli stránky (ať už facebookové nebo 
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přímo firemní prezentace inzerujících společností). Těchto odpovědí bylo 45, muži takto 

odpověděli 17krát. 15 respondentů uvedlo, že na reklamu zareagovalo nákupem (z tohoto 

počtu bylo 8 žen), právě na základě zobrazené reklamy. 

 

Graf č. 11 - Reakce na reklamu na sociálních sítích při jejím pozitivním hodnocení 

Zdroj: vlastní 

Z provedeného výzkumu vyplývá, že nejpočetnější skupinou, která sociální sítě 

využívá je věková kategorie do 39 let, což je vcelku relevantní, vzhledem k tomu, že 

většina z nich pracuje v progresivních společnostech (Telefónica O2 Czech Republic, a.s. a 

Ernst & Young - jak bylo uvedeno v úvodu, při popisu, kteří respondenti byli primárně 

osloveni) a efektivní komunikace v reálném čase je u nich na prvním místě, stejně tak 

prezentace vlastní osoby. Dále z průzkumu vyplynulo, že reklama není vnímána pouze 

negativně, naopak pokud je dobře mířená, může mít velmi pozitivní efekt. Je tedy velmi 

výhodné, pokud si společnosti, které mají v úmyslu inzerovat, nechají provést výzkum, aby 

zjistili, na jakou sílovou skupinu se zaměřit a jaký typ reklamy bude nejen kladně přijímán, 

ale jejím dalším efektem bude, že lidé budou na reklamu reagovat, ať už dohledáním si 

dalších informací nebo rovnou nákupem či využitím služby. Za zvážení by rozhodně stálo, 

zda není vhodné mezi věkovými kategoriemi od 40 let zavést lepší informovanost o 

sociálních sítích a jejich možnostech, vzhledem k tomu, jak z průzkumu vyplynulo, že 

nejmenší počet uživatelů těchto sítí je právě mezi nimi.  
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7. Zhodnocení přínosů sociálních sítí – závěr 

Každá sociální síť má své výhody i nevýhody. Pokud se na problém podíváme ze 

všeobecného hlediska, jednoznačně nám jako hlavní negativum vychází ztráta soukromí a 

možnost narušení bezpečnosti. Na druhou stranu v dnešní velice chaotické době, kdy je 

minimum času na setkávání se s přáteli v takové míře, v jaké bychom si představovali, nás 

sociální sítě svým způsobem nutí je využívat. Přinášejí obrovskou úsporu času, možnosti 

sdílení fotografií, videí ale i zážitků a vlastních nápadů či úspěchů s přáteli. Odpadá 

nutnost například obvolávat své známé, pokud si chceme domluvit schůzku ve více lidech. 

V tomto případě stačí vyskytovat se na stejné sociální síti, kde se vytvoří skupina, která 

bude obsahovat všechny dotyčné osoby a domluva i ve větším množství osob se stává 

snadnou. Tento způsob komunikace je ovšem velmi subjektivně vnímán, záleží na nátuře 

každého člověka.  Někteří preferují osobní setkání před virtuální komunikací a sociální sítě 

nepovažují za vhodný způsob, jak sdílet své zážitky nebo se na čemkoliv domlouvat. 

Existují ale i lidé, kteří jsou introvertní povahy, a právě tato komunikace jim pomáhá 

odstraňovat jejich bariéry, které mají v běžné osobní komunikaci, a svým způsobem jim 

pomáhají usnadňovat život. 

Jak již bylo v práci uvedeno, sociální sítě mají velký potenciál z hlediska využití 

firmami. Společnosti si na stránkách mohou vytvořit své profily a tam prezentovat jak 

společnost jako takovou, tak jednotlivé služby nebo produkty. Velkým kladem je možnost 

získávání okamžité zpětné vazby a komunikace se zákazníky nebo potencionálními 

zákazníky v reálném čase. Uživatelé sociálních sítí mají ve zvyku prezentovat své názory 

poměrně jednoznačně, ostatní uživatelé s nimi vedou diskuzi, zda s nimi souhlasí nebo ne. 

A právě v tomto případě vzniká přidaná hodnota sociálních sítí pro firmy – mohou si 

pročítat reakce uživatelů a přímo reagovat. Většina uživatelů dokáže uznat skutečné 

argumenty, které společnosti použijí například proti jejich stížnostem. Dalším 

nezanedbatelným faktem je, že společnosti na svých stránkách na sociálních sítích mohou 

podněcovat vytváření loajality ze strany uživatelů za použití různých her, výhod nebo 

právě pomocí komunikace – uživatelé získají dojem, že se společnost nevyhýbá 

konfrontaci a na zákaznících jim záleží. V neposlední řadě je třeba uvést fakt, že 

spokojenost uživatelů se sice šíří pomaleji, než negativní reakce, ale s přihlédnutím k tomu, 

že to co je jednou zveřejněno na internetu, je nesmrtelné, může pomocí spokojených 

uživatelů společnost upevňovat dobré jméno své značky. Jako nevýhodu je potřeba uvést, 
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že některé značky či společnosti velmi často aktualizují svůj profil a pokud uživatel má 

viditelné všechny příspěvky svých oblíbených stránek, může snadno dojít k jeho zahlcení a 

tím k potencionálnímu odporu ke značce. Důležitá je tedy vyváženost v poskytování 

informací ze strany společnosti. 

Reklama na sociálních sítích je velmi rozšířenou záležitostí. S přihlédnutím ke 

skutečnosti, že aktivity na internetu jsou nějakým způsobem monitorovány, lze využívat 

tzv. cílení reklamy. Cílením reklamy rozumíme, že se uživatelům zobrazují reklamy na 

služby či produkty, které by je dle jejich chování ve virtuálním světě mohly zajímat a 

mohli by na ně kladně reagovat. Pokud ne nákupem, tak alespoň dopomoci k výběru 

konkrétní značky nebo minimálně k prohlédnutí stránek poskytovatele služby nebo 

produktu. Reklama samozřejmě může být pro některé uživatele nepříjemným faktorem a 

dokonce je obtěžovat. Avšak jak vyplynulo z průzkumu, který jsem pomocí dotazníku 

provedla, tak více jak polovina z respondentů, kteří využívají sociální sítě, uvedla, že si 

reklamy na sociálních sítích všímají a přibližně stejný poměr uvedl, že jim tato reklama 

nevadí. Zde je tedy viditelné, že je třeba provádět analýzy, oslovovat uživatele pomocí 

různých průzkumů a na základě výsledků provádět další kroky, mezi ně patří vytvoření 

firemního prostoru na sociální síti, spuštění reklam a jejich cílení. 
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Přílohy 

Příloha 1 – Dotazník 

Vážení respondenti, 

jsem studentka 3. ročníku VŠB-TU Ostrava v oboru Informační a systémový 

management. Pro svou bakalářskou práci na téma „Sociální sítě a možnosti jejich využití“ 

jsem se rozhodla zpracovat praktickou část, kde zhodnotím, jakým způsobem uživatelé 

sociálních sítí reagují na reklamy a marketingové podněty na nich publikované. 

Prosím Vás o vyplnění následujícího dotazníku, z jehož výsledků bude možné 

vyvodit některé závěry o cílení reklamy na uživatele a jejím přijímání uživateli všeobecně. 

Vyplnění dotazníku Vám nezabere více času než 5 minut a je zcela anonymní. Odpovědi 

zaškrtněte prosím. 

Petra Marešová 

Dotazník 

1. Využíváte sociální sítě? (Facebook, Twitter, Spolužáci, LinkedIn, Google+ 

atd.) 

 ANO 

 NE – uveďte, prosím, důvod: 

................................................................................................................................ 

*Pokud ne, pokračujte k otázce č.10 

2. Jaké sociální sítě využíváte? (lze zaškrtnout i více odpovědí) 

 Facebook 

 Twitter 

 LinkedIn 

 Spolužáci 

 Google + 

 MySpace 

 Jiné – uveďte, prosím: 

…………………………………………………………………………………… 

3. Všímáte si reklam na těchto sítích (bannery, textové reklamy, navrhované 

stránky)? 

 ANO 

 NE 

4. Vadí Vám tyto reklamy? 

 ANO 

 NE 

*Pokud ne, pokračujte k otázce č.6 
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5. Z jakého důvodu Vám tyto reklamy vadí? 

 Nejsou pro mě nabídkově zajímavé  

 Reklamy všeobecně nesleduji 

 Jiné – uveďte ,prosím ………………………………………………………… 

6. Jsou pro Vás tyto reklamy zajímavější proto, že jsou cílené (dle vašich zájmů)? 

 ANO 

 NE 

7. Jaké oblasti ve Vás vzbuzují zájem? (lze vybrat i více odpovědí) 

 Sport 

 Zdraví a Zdravý životní styl 

 Filmy 

 Hudba 

 Kosmetika 

 Oblečení, módní doplňky 

 Zvířata, chovatelské potřeby 

 Jiné – uveďte, prosím: ………………………………………………………………………………… 

8. Zareagovali jste někdy na reklamu na těchto sítích?  

 ANO 

 NE 

9. Pokud ano, jakým způsobem? (lze vybrat i více odpovědí) 

 Nákupem 

 Prohlédnutím stránek 

 Jinak  - uveďte, prosím: ……………………………………………… 

10. Váš věk? 

 0 – 19 

 20 – 29 

 30 – 39 

 40 – 49 

 50 a více 

11. Vaše pohlaví? 

 Žena 

 Muž 

 

Děkuji za Váš čas strávený vyplněním tohoto dotazníku. 


