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1 ÚVOD A CÍL MODULU 

„Které sociální sítě jsou neznámější?“ 

„Proč firmy mají využívat sociální sítě?“ 

„Jaké jsou současné trendy na sociálních sítích?“ 

Tyto otázky a řadu jim podobných si kladou téměř všechny firmy, které chtějí 

zviditelnit svůj produkt nebo službu. „Život bez internetu?“ To si umí představit už jen 

málo kdo. Více jak polovina těchto lidí si ale neumí představit svůj život bez sociálních 

sítí.  

Cílem tohoto projektu je poskytnout uživateli přehled o nejpoužívanějších sociálních 

sítích a utvořit mu představu o jejich expanzi v průběhu let. Projekt také nabízí odpověď 

na otázku, proč mají firmy vstupovat na sociální sítě. V neposlední řadě je zde možné 

získat užitečné informace o nových trendech na sociálních sítích, které pochází 

z aktuální studie, vydané v roce 2014. 

Před začátkem čtení tohoto projektu je důležité vzít v potaz, že sociální síť není pouze 

Facebook a že mít na něm profil a trávit zde čas není „jen pro mladé“. Cílové skupiny 

na sociálních sítích nejsou pouze „náctiletí“. To vše by si měli uvědomit nejen firmy, 

ale také ti, co vstupují na sociální síť se záměrem někoho oslovit, informovat či 

diskutovat. 
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2 SOCIÁLNÍ SÍTĚ 

Sociální sítě jsou virtuálním propojením skupiny lidí. Základním smyslem sociální sítě 

je sdílení různého typu informací mezi uživateli. Mezi tyto informace můžeme zařadit 

nejen aktuální pocit či myšlenku, ale také fotografie, videa, hudbu či životopis. 

(Aktuálně.cz, 2011) 

Původní myšlenkou sociálních sítí bylo diskutování a chatování různých lidí. To však 

bylo s rozvojem technologií posunuto na vyšší úroveň – sdílení multimédií, používání 

jiných služeb či vzájemné prohlubování vazeb. (Bezpecnyinternet.cz, 2014) 

Mezi nejvýznamnější české sociální sítě můžeme zařadit Lidé.cz, která slouží jako 

anonymní seznamka. Další významnou sítí jsou Spoužáci.cz. Tuto síť uživatelé 

využívají proto, aby zůstali v kontaktu se svými současnými i minulými spolužáky. 

Tyto sítě se po příchodu Facebooku či Twitteru dostávají do ústraní.  

V současnosti se sociální sítě posouvají ještě dál. Řada firem je využívá pro svoji 

komunikaci se zákazníkem, ale také mezi vlastními zaměstnanci. Sociální sítě firmám 

umožňují jednoduché sdílení aktuálních informací. To vede nejen ze zvyšování 

návštěvnosti internetových stránek firem, ale také ke zvyšování zisku. (Businessinfo.cz, 

2014)    

Obrázek 1 zjednodušeně popisuje hlavní smysl existence jednotlivých sociálních sítí.  

V následující části budou popsány sociální sítě, které mají u nás nejvíce uživatelů.  
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Obrázek 1: Sociální sítě ve zkratce 

 

Zdroj: Wordpress.com 
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2.1 Facebook 

Obrázek 2: Logo facebooku 

  

Zdroj: Mashable.com 

Nejznámější a u nás nejvíce používanou sociální sítí je Facebook. Patří mezi největší 

sociální sítě na svět. Pro jeho využívání je nezbytné založit si svůj účet – vytvořit 

vlastní profil. To umožňuje uživateli komunikovat s ostatními uživateli (ať už s přáteli 

či budovat nové vztahy) a to pomocí chatu, zpráv a komentářů; sdílet různá data; 

vstupovat do nejrůznějších skupin či je zakládat; tvořit události či hrát hry. Facebook 

umožňuje nahrávat také fotografie a videa. Velká řada internetových stránek má 

v dnešní době profil na facebooku, díky tomu má uživatel aktuální informace ihned po 

ruce. (Superia.cz, 2010-2013), (Jaknafacebook.com, 2010) 

Facebook běží v 68 jazycích a má 1,28 miliard uživatelů, jak uvedlo Aktualně.cz. 

(Aktuálně.cz, 2014) 

Zaměříme-li se na Českou republiku, má z více jak 7,6 milionů uživatelů internetu 

4,2 milionů lidí svůj účet na Facebooku. (Slideshare.net, 2014) 
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Obrázek 3: Přehled uživatelů Facebooku pro Českou republiku 

 

Zdroj: Slideshare.net 

Historie facebooku 

Sociální síť The Facebook byla založena 1. února 2004 studentem Harvardovy 

univerzity Markem Zuckerbergem. Původně fungovala pouze pro studenty této 

univerzity. Mark využil kamarádova algoritmu a „naboural“ se do databáze jednotlivých 

částí univerzity. Odtud stáhl fotografie všech studentek. Studenti poté mohli hodnotit, 

která ze dvou nabízených dívek je atraktivnější. Po pár měsících svoji myšlenku 

zdokonalil a vytvořil facebook.  

Po pár týdnech přístup získali i další prestižní vysoké školy v Americe. Boom byl 

neudržitelný, a proto během dvou let se Facebook stal přístupný všem, kdo mají 

emailovou adresu a požadovaný věk. (Český rozhlas – zprávy, 2014) 

Facebook ano či ne? 

Existuje řada lidí, kteří považují Facebook za žrout času. Jiní zase věří tomu, že díky 

němu dochází k sociální izolace. Na druhé straně však stojí názor, že je to právě 

Facebook, který lidem ulehčuje život. 
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Podle internetového publicisty Daniela Dočekala jsou nejaktivnější uživatelé facebooku 

lidé, kteří jsou narcističtí a rádi se ukazují v lepší světle. To pak může mít negativní vliv 

na jejich méně úspěšné přátelé. To také potvrdil nedávný výzkum dvou německých 

univerzit. (Český rozhlas – zprávy, 2014) 

Obrázek 4: Vzhled facebooku 2004 x 2014 

 

Zdroj: Isedb.com 

Novinky na Facebooku pro rok 2014 

První novinkou pro rok 2014 je umístění reklamního sdělení do news feed. Výhodou je 

použití jak na počítačovém, ale i na mobilním zobrazení, jelikož tam se pravý sloupec 

opravdu nevejde. Klady ale ukazují i číslo „reklama v news feedu oproti pravému 

sloupci 44 krát vyšší proklikovost, o 67 procent nižší cenu za proklik a pětinásobné 

konverze“. (3.čtvrteletí rok 2013) 

Poslední rok a půl se Facebook zaměřuje na mobilní reklamu. Opět podle měřitelných 

výsledků by se na ni měli zaměřit i marketéři – „Mobilní reklama má o 187 % vyšší 

proklikovost a o 22 procent nižší cenu za proklik než reklama na desktopu.“ (3.čtvrteletí 

rok 2013) 

Custom Audiences je facebookový nástroj, který poskytuje svým uživatelům najít své 

existující zákazníky díky kontaktním údajům. Díky tomu firma inzeruje lidem, kteří ji 

už znají, a je zde větší možnost na opětovný nákup. V neposlední řadě je zapotřebí být 

kreativní. Stále stejně se zobrazující reklama zákazníky nezaujme. Je nutná 

proměnlivost. (Tyinternety.cz, 2014)  
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Graf 1: Vývoj počtu uživatelů Facebooku od roku 2008 - 2014 

 

Zdroj: vlastní zpracování na základě dat ze Statista.com1 

  

                                                 
1 Number of monthly active Facebook users worldwide from 3rd quarter 2008 to 1st quarter 2014 (in 

millions). In: Statista.com [online]. 2014 [cit. 2014-06-18]. Dostupné z: http://www.statista.com/ 
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Graf 2: Vývoj počtu uživatelů Twitteru od roku 2010 - 2014 

 

Zdroj: vlastní zpracování na základě informací ze Statista.com2 

  

                                                 
2 Number of monthly active Twitter users worldwide from 1st quarter 2010 to 1st quarter 2014 (in 

millions). In: Statista.com [online]. 2014 [cit. 2014-06-18]. Dostupné z: 

http://www.statista.com/statistics/282087/number-of-monthly-active-twitter-users/ 
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Obrázek 10: Prosředí LinkedIn 

 

Zdroj: (Müller, 2013) 

Obrázek 11: Princip fungování LinkedIn 

 

Zdroj: Webtrainingwheels.com 

LinkedIn má v současné době více než 300 miliónů uživatelů. (Investičníweb.cz, 2014) 

  



17 

 

Graf 3: Vývoj počtu uživatelů LinkedInu od roku 2010 - 2014 

 

Zdroj: vlastní zpracování na základě informací ze Statista.com3 

  

                                                 
3 Http://www.statista.com/statistics/274050/quarterly-numbers-of-linkedin-members/. In: Statista.com 

[online]. 2014 [cit. 2014-06-18]. Dostupné z: http://www.statista.com/statistics/274050/quarterly-

numbers-of-linkedin-members/ 
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Budoucnost Google+ je nejistá, jelikož generální ředitel a zakladatel Vic Gundotra 

ohlásil odchod z firmy. (Klukavý, Brániková, 2014) 
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Zdroj: vlastní zpracování na základě informací ze Statista.com4 5 

 

  

                                                 
4 Number of registered Instagram users from December 2010 to April 2012 (in millions). In: Statista.com 

[online]. 2014 [cit. 2014-06-18]. Dostupné z: http://www.statista.com/statistics/222243/number-of-

instagram-users-from-2010/ 

5 Number of monthly active Instagram users from January 2013 to March 2014 (in millions). In: 

Statista.com [online]. 2014 [cit. 2014-06-18]. Dostupné z: 

http://www.statista.com/statistics/253577/number-of-monthly-active-instagram-users/ 
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3 FIRMY NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH 

Velké množství malých i velkých firem stále přemýšlí, zda má vstoupit na sociální sítě. 

Odpověď je ANO. Čísla hovoří jasně, v České republice je více jak 70 % populace 

aktivních uživatelů internetu. Z toho téměř 2/3 vlastní účet na Facebooku. Je zde tedy 

silná koncentrace mladistvých i lidí do věku 45 let.  

Mimo tyto čísla je zde patrný fakt, že naše konkurence už na sociálních sítích je. Další 

důvodem pro vstup firem do sociálních sítí může být touha po informovanosti. Lidé na 

svých sociální sítích (či blozích) hodnotí, kritizují, sdílejí zážitky, videa i fotografie. Je 

ve vlastním zájmu firem vědět, co si o nich lidé myslí. Na druhé straně se firmy také 

dozvědí informace o svých zákaznících, což jim umožní lépe zacílit produkt. 

Hlavním úkolem firem na sociálních sítích je získat fanoušky a budovat s nimi vztah. 

Díky tomu může firma snadno získat zpětnou vazbu na své nabízené produkty či služby, 

která je vždy velmi důležitá pro další rozvoj. 

Profily na sociálních sítích by měly být chápány jako vizitka firmy. Je důležité vyhnout 

se vulgárním výrazům či útokům na konkurenci. Informace je dobré podávat tak, aby 

byly srozumitelné a zajímavé, fotografie a videa v dobré kvalitě.  

Sociální sítě mají také řadu přínosů pro nárůst zákazníků a také zisku. Jedním z těchto 

přínosů je propojení některých sociálních sítí s internetovými vyhledávači z pohledu 

SEO. Uveřejněné a sdílené obsahy na sítích mají význam pro internetový marketing, 

přesněji se jedná o disciplínu linkbuilding (budování či získávání odkazů). A nesmíme 

opomenout snahu firem převést zákazníky ze sociálních sítí na svůj web (eshop). 

Firmy by se neměli zapojovat do nesmyslných diskuzí. V internetovém slangu existuje 

totiž činnost s názvem „trolling“. Jedná se o uživatele („trolla“), který rozesílá 

provokativní či urážlivé příspěvky k závažným tématům. Jeho snahou je vyprovokovat 

ostatní uživatele k „emotivní“ odezvě.  

Na druhé straně stojí nudná a formální komunikace, která používá pouze produktová 

sdělení. To většinu zákazníků odradí.(BusinessInfo.cz, 2014) 
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4 TRENDY NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH 

V květnu roku 2014 byla vydána studie s názvem 2014 SOCIAL MEDIA 

MARKETING INDUSTRY REPORT, na základě které vznikl článek zdůrazňující 

nejnovější trendy sociálních médií.  

Jak ukazuje následující obrázek, na základě nové studie z roku 2014 je možné definovat 

7 trendů sociálních medií. 

Obrázek 15: 7 trendů sociálních medií 
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Zdroj: (Stelzner, 2014) 

Z uvedeného přehledu je možné vypíchnout následující trendy: 

1. Zvýšení businessu 

92% marketérů říká, že aktivní využívání sociálních sítí jim zvýšilo business. 
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4. Google+ 

Jelikož je Google+ jednou z nejnovějších sociálních sítí, 65% odborníků se shoduje, že 

by se tomto sociálním médiu chtěli dozvědět více. 

Graf 7: Zájem marketérů o nové informace 

 

Zdroj: (Stelzner, 2014) 

I když statistiky říkají, že uživatelé tráví více času na facebooku než na Google+, 

neznamená to, že jsou na něm aktivnější. Aby se uživatelé Facebooku probrali velkou 

škálou příspěvků, musí zde trávit hodně času.  

Google+ má velkou výhodu v tom, že je propojený se všemi aplikacemi od Googlu 

(vyhledávač, Gmail, atd.). Což umožňuje i snadnější vyhledávání publikovaných 

příspěvků.  
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5. „Podcasting“ stoupá 

Doposud pouze 6% z oslovených marketérů „podcasting“ tvoří. Dále 28% z oslovených 

by si chtělo zlepšit své znalosti v této oblast a 33% oslovených má již hotový plán na 

vytvoření původního audia obsahu na rok 2014. 

6. Facebook Ads dominují sociálním sítím 

90% ze všech marketérů využívá Facebook Ads. 

7. ROI 

Méně jak polovina oslovených marketérů si myslí, že jsou schopni měřit ROI – tedy 

návratnost investic na sociálních sítích.  

Problém však není v tom, že to nelze, ale řada obchodníků na to jde špatně. Hned na 

začátku kampaně je zapotřebí, nastavit si věci tak, aby byly jasně definované, dostupné 

a měřitelné. 

Nejlepším způsobem, jak ROI zjistit je vyzvat lidi k akci (udělat něco specifického) 

a následně sledovat jejich reakci (např. registrování emailu, sdílení či stahování). 

(Stelzner, 2014) 
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5 ZLATÁ PRAVIDLA MARKETINGU NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: (Pergolino, 2012, s. 6) 

1. „Neberte se příliš vážně!“ Vzhledem 

k tomu, že sociální marketing je o tom 

být společenský, měl byste být dobrou 

osobou, aby i vaše značka byla oblíbená. 

2. „Inbound marketing není vše.“ Každá taktika 

z tohoto průvodce může sama o sobě fungovat. 

Chcete-li však z něho plně těžit, měl by být 

zkombinován s outbound marketingem. Berte 

v úvahu, že trochu placené reklamy může hodně 

pomoci rozvoji vašemu podnikání. 

7. Peer-to-peer sharing je nejlepší cesta, 

aby bylo vaše business poslání slyšet. 

5. „Vždy dodej přidanou hodnotu.“ 

Pokud zákazníkům nenabídnete 

hodnoty, nesplníte svoji práci. V tom 

případě pro vás nejsou sociální media 

to pravé. 

4. Silný apel k akci je v sociálních 

mediích stejně důležitý jako v jiných 

oblastech. Je zapotřebí zřetelně definovat 

to, co chceme, aby náš příjemce udělal 

poté to, co obohatí náš obsah anebo jej 

začne zajímat naše značka. 

3. Bez dobře vyprodukovaného 

a zajímavého obsahu všechny 

taktiky, které použijete, zcela jistě 

selžou. 

6. „Sociální media mají dvě strany.“ 

Nikdo nemá rád, když se o něm moc 

mluví. Měli byste vyslat svoji zprávu a 

 vyčkat na odezvu z druhé strany. Pokud 

vás někdo kontaktuje, je dobré 

odpovědět rychle a upřímně. Je dobré 

kombinovat výstupy a využívat různé 

způsoby komunikace.  
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6 SHRNUTÍ 

Chce-li firma uspět v sociálních mediích a využít jejich skutečný potenciál, nestačí 

pouze jednou měsíčně napsat něco na Facebook či Twitter. Využití sociálních medií 

nekončí založením účtu a občasnou aktivitou. Je důležité brát sociální marketing jako 

strategii, která by měla být přítomná v každém aspektu vašeho podnikání. 

Nekoukejte se na to, co dělají ostatní! Základem úspěchu je výběr takové taktiky 

sociálního marketingu, která bude sedět přímo vaší firmě. Je zapotřebí to vyzkoušet 

a nebát se experimentů. Pokud firma vsadí na taktiku, která se nejlépe hodí k danému 

typu podnikání, a rozvine ji, bude tento proces mnohem levnější než využití tradičních 

médií.  

Je dobré vytvářet co nejvíce P2P příležitostí. Čím více se publikum bude integrovat 

s vašimi zveřejněnými obsahy, tím je pravděpodobnější, že obsah budou sdílet a díky 

tomu se právě oni mohou stát vašimi potencionálními zákazníky. A o to přece jde! 

(Pergolino, 2012, s. 80) 
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