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Abstract: Cieľom článku je popísať súčasný stav problematiky sociálnych sietí ako súčasti sociálnych médií a ich 

významu z pohľadu marketingovej komunikácie. Predkladaný článok sa v rámci hodnotenia smerovania danej 

problematiky zameriava taktiež na teoretické východiská problematiky sociálnych médií, ako aj sociálnych sietí. 

Predkladaný článok zameriava svoju pozornosť na trh sociálnych sietí v globálnom meradle, popisuje aktuálne trendy 
vo svete sociálnych sietí, ako aj používateľské preferencie aktívnych používateľov sociálnych sietí. Cieľom článku je 

taktiež zhodnotiť a poukázať na možné budúce smerovanie tejto oblasti marketingu.  
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Úvod 

Sociálne médiá a sociálne siete už niekoľko rokov výrazným spôsobom udávajú trendy v komunikácii a online 

marketingu takmer na celom svete. Predmetné oblasti sa opierajú o samotné fungovanie online prostredia internetu, 

kde ide o interakciu používateľov internetu s obsahom. Zároveň  sociálne médiá a sociálne siete poskytujú spôsob, 

ako čo najefektívnejšie a najpriamejšie zasiahnuť pomocou médií cieľovú skupinu zákazníkov.  
Sociálnym sieťam ako súčasti sociálnych médií sa podarilo niečo, čo vo svete informačných technológií nemá 

obdobu. Ako uvádza autor Frey (2011) pozitívne vzťahy s užívateľmi sociálnych sietí zlepšujú imidž firmy, pretože 

priama komunikácia vyvolá u užívateľov pocit, že svojou účasťou v skupine získavajú pridanú hodnotu v podobe 

čerstvých informácií a prístup k novinkám.  

Dôležitým faktom súvisiacim s fenoménom sociálnych sietí je skutočnosť, že ľudia už nemusia aktívne 
vyhľadávať nové informácie, pretože tieto informácie k nim prúdia samy. Prvotným cieľom podniku a jeho 

prezentácie na sociálnej sieti nie je predaj, ale komunikácia s užívateľmi, ktorá nákupný proces podporuje. Dôraz sa 

skôr kladie na vytváranie povedomia o určitom produkte, značke, o firme a teda budovanie dobrého imidžu podniku 

(Qualman 2011).  

 

1. Základné teoretické východiská 

Podľa autorov Treadaway a Smithová (2011) pojem sociálne médiá reprezentuje  súbor technológií, ktoré 

zachycujú komunikáciu, obsah a podobne, medzi jednotlivcami, ich priateľmi a ich virtuálne vzťahy. Marketing v 

prostredí sociálnych médií pre organizácie znamená pochopenie a učenie sa, pozorovanie trhu, experimentovanie, 

navádzanie publika, posudzovanie a vyhodnocovanie (McPheat 2011). 
Sociálne siete sa stali novým komunikačným nástrojom, cez ktorý sa snažia spoločnosti vytvoriť čo najväčšie 

spojenie spotrebiteľa so značkou. Nejde len o klasické formy internetových stránok, ale týka sa to aj aplikácií 

(Španihel 2014). 

Sociálne médiá je možné chápať aj ako špecifickú kategóriu on-line médií, cez ktoré účastníci navzájom 

komunikujú a združujú sa do siete vzťahov. Tým vytvárajú obojsmernú komunikáciu medzi užívateľmi sociálnych 
médií. Na sledovanie sociálnych médií sa v najväčšej miere využívajú mobilné telefóny, tablety a ďalšie zariadenia, 

prostredníctvom ktorých môžu užívatelia navzájom komunikovať, spoluvytvárať a zdieľať obsah (Jones 2009).  

Pojem sociálne médiá je možné vnímať aj ako interaktívne on–line aplikácie, ktoré podporujú vznik 

neformálnych používateľských sietí. Používatelia následne vytvárajú a zdieľajú v rámci týchto sietí rôzny obsah, ako 

sú napríklad osobné skúsenosti, zážitky, názory, videá, hudbu či fotografie (Karlíček a Král 2011). Daný pojem je 
možné vnímať taktiež v rovine určitej  platformy, ktorá umožňuje používateľom zdieľať myšlienky, názory a 

vzájomne ich vymieňať. Hodnotí dopad sociálnych médií na trh za obrovský, ktorý výrazným spôsobom ovplyvňuje 

aj úspešnosť podnikania (Adamko 2013).  

Sociálne médiá predstavujú vysoko relevantný marketingový nástroj na oslovenie zákazníkov, cieľových 

skupín, médií ako aj ostatnej verejnosti, ktorý medzi týmito skupinami vytvára obojsmernú komunikáciu (Brown 
2009).  Sociálne médiá umožňujú zistiť ako zákazník vníma samotný produkt, službu či značku. Ide o skutočnosť, 

ktorá je jednak dôležitá pre samotných používateľov, ktorí hľadajú správny produkt či službu ako aj pre organizácie, 

ktoré ponúkajú svoje produkty a služby na trhu (McPheat 2011). 

Sociálne médiá, ktoré predstavujú širší pojem ako sociálne siete sú online médiá, kde je obsah vytváraný a 

zdieľaný používateľmi. A zároveň sa sociálne médiá nepretržite menia tým, ako sa mení ich obsah a taktiež 
pridávaním ďalších funkcií (Janouch 2011). Autor Tuten (2008) uvádza, že sociálne siete sa sčasti vyvinuli pre 

komfort pri komunikácií v spoločnosti, kde mnoho z nás trávi veľa času online za počítačom. Komfort pri 

komunikácii je hlavným motívom pre udržiavanie vzťahov online, najmä prostredníctvom sociálnych komunít.  

Sociálne siete vytvárajú virtuálne svety, v ktorých sa stretávajú milióny ľudí. Vytvárajú medzi sebou komunity, 

v rámci ktorých komunikujú a zabávajú sa. Pre zadávateľov reklamy predstavujú obrovský potenciál pri propagácii 
svojich produktov alebo služieb (Labská a Loydlová 2009).  

Marketing na sociálnych sieťach je potrebné chápať ako jednu zo širokého spektra marketingových činností, 

ktoré firmy robia pre svoj biznis. Spoliehať sa len na získavanie fanúšikov je totiž rovnaké ako otvoriť si kamenný 

obchod a nepostaviť za pult žiadneho predavača. Do obchodu pravdepodobne zavítajú nejakí zákazníci, ale nebude 

nikto, kto by im produkt predviedol a predal (Severa a Krška 2013).   
V tejto súvislosti autori Sedlák a Mikuláškov (2012) dopĺňajú, že práca na sociálnych sieťach vyžaduje veľmi 

veľa času, pokiaľ sa chce podnik udržať fyzicky online. Pokiaľ ale tento čas podnik bude mať, využitie sociálnej siete 

môže splniť jeden z podnikových cieľov, čím je zvýšenie povedomia o podniku. 
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2. Aktuálny stav riešenej problematiky 

Na úvod je potrebné uviesť, že počet aktívnych používateľov internetu medziročne na globálnej úrovni v období 

január 2016 – apríl 2017 rástol (WeAreSocial 2016; WeAreSocial 2017). Konkrétne je možné v tomto prípade 

konštatovať nárast počtu aktívnych používateľov na úrovni 11,47 % (01/2016 3,42 miliardy používateľov; 04/2017 

3,81 miliardy používateľov). V prípade širšieho porovnania január 2015 (3,01 miliardy používateľov) – apríl 2017 je 
možné konštatovať rast počtu aktívnych používateľov internetu globálne na úrovni 26,61 %. Je možné očakávať, že 

počet aktívnych používateľov internetu bude naďalej na globálnej úrovni rásť. Daný predpoklad opierame 

o skutočnosť, že v apríli 2017 podiel aktívnych používateľov internetu na celkovej populácii predstavoval hodnotu 51 

%. 

 

 
Graf 1 Počty aktívnych používateľov internetu (Q2 2017) 

Zdroj: WeAreSocial 2017 
 

Súčasný trend popularity sociálnych médií a sociálnych sietí sa logicky odráža aj na počte ich aktívnych 

používateľov. Na daný trend poukazuje vyššie uvedená analýza spoločnosti WeAreSocial (2017). Analýza uvádza 

(Graf 2), že pre obdobie Q2 2017 počet aktívnych používateľov sociálnych médií je na úrovni 2,9 miliardy 

používateľov. V prípade porovnania voči celkovej populácii je možné hovoriť o penetrácii na úrovni 39 %. 
Predmetná analýza v prípade porovnania Q1 a Q2 2017 konštatuje nárast používateľov sociálnych médií o 4 % (110 

mil. používateľov). Širšie porovnanie predmetných období január 2016 a apríl 2017 poukazuje na rast počtu 

aktívnych používateľov sociálnych sietí na úrovni 26,01 % (600 mil. používateľov). V prípade porovnania období 

január 2015 – apríl 2017 nárast počtu aktívnych používateľov sociálnych médií predstavoval 39,89 %, čo predstavuje 

829 milióna používateľov (WeAreSocial 2015; WeAreSocial 2016).  
 

 
Graf 2 Počty aktívnych používateľov sociálnych médií (Q2 2017) 

Zdroj: WeAreSocial 2017 
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Analýza spoločnosti WeAreSocial (2017) taktiež zamerala svoju pozornosť na aktívnych mobilných 

používateľov sociálnych médií. V tomto prípade analýza konštatuje pre obdobie Q2 3017 podiel aktívnych mobilných 

používateľov sociálnych sietí na úrovni 36 % čo predstavuje 2,7 miliardy používateľov. V prípade širšieho 

porovnania období január 2016 (1,97 miliardy používateľov, penetrácia na celkovej populácii dosiahla úroveň 27 %) 

a apríl 2017 predstavuje nárast aktívnych mobilných používateľov sociálnych sietí 37,09 %. 
Analýza spoločnosti Simply measured (2017) publikovanej v 06/2017 prezentuje štruktúru  aktívnych 

používateľov sociálnych médií za jednotlivé regióny sveta. Ako uvádza Graf 3, z pohľadu celkového počtu aktívnych 

používateľov sociálnych médií dominuje región Ázie a Pacifiku (1,5 miliardy používateľov; 53,90 % ). Porovnateľné 

počty používateľov dosahujú regióny ako Severná Amerika (223 mil.), Južná Amerika (251 mil.; 9,02 %), či región 

Západnej Európy (223 mil.; 8,01 %). Medzi regióny s najnižším počtom aktívnych používateľov sociálnych médií je 
možné zaradiť Austráliu (27,8 mil.; 1,01 %), či Stredný východ (84 mil.; 3,02 %). 

 

 
Graf 3 Štruktúra aktívnych používateľov sociálnych médií 

Zdroj: Simply measured 2017 
 

Analýza spoločnosti eMarketer (Statista 2017) v období budúcich rokov 2018 – 2021 očakáva stabilný rast 

používateľov sociálnych médií. Analýza predpovedá nárast používateľov sociálnych sietí medzi rokmi 2017 – 2021 

na úrovni 560 milióna používateľov, čo v percentuálnom vyjadrení predstavuje nárast používateľov o 22,76 %. 

V sledovanom období rokov 2017 – 2021 priemerné medziročné tempo rastu predstavuje hodnotu 5,27 %. Taktiež je 
potrebné uviesť, že najväčšie spomalenie rastu počtu používateľov sociálnych médií je možné identifikovať v rámci 

obdobia rokov 2014 – 2016 (Graf 4). 
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Graf 4 Vývoj počtu používateľov sociálnych médií 

Zdroj: Statista 2017 
 

Ako uvádza Graf 5 dominantným hráčom na poli sociálnych sietí je aktuálne sociálna sieť Facebook. 

Predmetnej sociálnej sieti pre rok 2017 analýza prisudzuje 2 miliardy mesačne aktívnych používateľov. V prípade 

medziročného porovnania 2015 – 2016 ide o nárast na úrovni 21,21 %, čo predstavuje 350 milióna používateľov. 

V poradí druhou globálne najpopulárnejšou sociálnou sieťou je sociálna sieť YouTube, počet mesačne aktívnych 
používateľov tejto sociálnej siete pre rok 2017 na základe vyššie uvedenej analýzy predstavuje 1,3 miliardy 

používateľov. Medziročné porovnanie období rokov 2016 a 2017 poukazuje na rast na úrovni 30 %. Je taktiež vhodné 

doplniť, že 50 % medziročný rast taktiež dosiahli sociálne siete ako Instagram, Snapchat, či sociálna sieť Pinterest. 

Jedinou sociálnou sieťou, ktorá zaznamenala pokles mesačne aktívnych používateľov je sociálna sieť LinkedIn.  

 

 
Graf 5 Mesačne aktívni používatelia sociálnych sietí (v miliónoch používateľov) 

Zdroj: Simply measured 2017 

 

V prípade sociálnej siete Facebook, ktorú je možné považovať aktuálne za dominantného hráča na poli 
sociálnych sietí analýza spoločnosti We Are Social (2017) uvádza pre obdobie apríl 2017 počet mesačne aktívnych 
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používateľov na úrovni 1,97 miliardy používateľov. Podiel denne aktívnych používateľov predstavuje 61 %, čo 

predstavuje 1,2 miliardy používateľov. Zaujímavým zistením v rámci publikovaných výsledkov je skutočnosť, že až 

89 % používateľov pristupuje na mesačnej báze k sociálnej sieti Facebook cez svoje mobilné zariadenia (smartphone, 

tablet). 

3. Záver 

Aktuálna popularita sociálnych médií a zároveň sociálnych sietí je nepopierateľná, čo z pohľadu marketingovej 

komunikácie, či obchodu je možné považovať za významné. Problematiku sociálnych médií a sociálnych sietí je 

potrebné vnímať vo vzťahu k marketingovým aktivitám ako neoddeliteľnú súčasť budovania pozitívneho imidžu 

subjektov trhu.  

Správne zvládnutie komunikácie v prostredí sociálnych médií a sociálnych sietí napomáha budovaniu 
pozitívneho vzťahu medzi zákazníkom a značkou, organizáciou. V neposlednom rade ide aj o relevantný nástroj 

podpory predaja a odbytový kanál. Sociálne médiá a sociálne siete taktiež vytvárajú špecifickú formu propagácie, 

ktorú poskytuje asi len máloktoré médium. Konkrétne ide o schopnosť vplývať na ľudí prostredníctvom komunít, do 

ktorých patria a v ktorých sa cítia dobre. Online sociálne médiá všeobecne na rozdiel od klasických médií poskytujú 

marketingovým pracovníkom organizácií možnosti operatívne optimalizovať svoje marketingové stratégie, ako aj 
dôkladne analyzovať široké spektrum relevantných ukazovateľov. 
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