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Abstrakt: Influencer marketing je na vzostupe a stále viac značiek sa snaží o nadviazanie spolupráce s influencermi 
za účelom dosiahnutia nejakých podnikateľských cieľov fokusovaných do veľkej miery najmä na e-commerce. V 
tejto štúdii analyzujeme influencer marketing v perspektíve jeho efektivity ako marketingového kanála 
podporujúceho e-biznisové ciele a snažíme sa identifikovať rozdiely vo vnímaní tejto skutočnosti podľa pohlavia 
respondentov a ich vekovej generácie. Je tu snaha poukázať na potenciálne najvhodnejší segment pre marketingové 
zdelenia skrz influencer marketing. Naša štúdia je kvantitatívneho charakteru a pracuje s bázou 709 respondentov z 
vybraných regiónov strednej a východnej Európy. Na analýzu sme využili Mann-Whitney U test, Wilcoxon W test a 
chí kvadrát. Zber dát bol vedený prostredníctvom online dotazníka a prebiehal v období druhého kvartálu roku 2020. 
Výsledky poukázal na existenciu štatisticky významných rozdielov ako v prípade pohlavia respondentov tak aj v 
prípade ich vekovej generácie. Identifikovali sme najvhodnejší segment pre influencer marketing v daných 
dimenziách nášho výskumu a porovnali naše zistenia s vybranými existujúcimi štúdiami danej oblasti. V závere sme 
poukázali aj na limitácie štúdie a jej potenciálne budúce smerovanie. Praktické implikácie plynúce z výsledkov štúdie 
ležia najmä v lepších informáciách pre marketingových manažérov, ktorí sa rozhodnú pre implemetnáciu 
influencerov do svojho marketingového mixu a budú tak schopní lepšie alokovať ľudské, časové a finančné zdroje pre 
tento účel. 
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Úvod 
Kvôli presýtenému online trhu sa objavila tzv. bannerová slepota, ktorá spočíva vo vedomom alebo 

podvedomom ignorovaní reklamných bannerov na webových stránkach. Prieskum Google (2018) zase dokazuje, že 
ak sa webová stránka nenačíta do 3 sekúnd, používatelia z nej odídu. Preto musel prísť nový spôsob ako ich zaujať. A 
tak vznikol obsah (content) produkovaný autentickými osobnosťami – influencermi ako jednej z posledných trendov 
spadajúcích do celého balíka e-commerce. Využívanie nástrojov sociálnych médií spotrebiteľmi na hľadanie 
produktov v e-commerce narastá. Spôsobuje to ochotu podnikateľského sektora investovať stále viac svojich zdrojov 
do týchto nástrojov podporujúcich e-biznis ako celok, čím získavajú schopnosť zasiahnuť stále väčšie relevantné 
publikum. A aby mohli tento potenciál využiť do maximálnej možnej miery, stále viac sa obracajú na influencerov 
pôsobiacich na sociálnych médiách so žiadosťou o promo pre ich produkty. (Evans et al, 2017) Názory týchto 
influencerov môžu mať silný vplyv na ľudí a to najmä na mladšie generácie. Ľudia influencerov sledujú a nechcú 
prísť o žiaden obsah, ktorý je na ich kanáloch publikovaný 

Influencer marketing je na vzostupe a možnosti jeho využitia pri získavaní nových zákazníkov či napĺňaní 
podnikateľských cieľov sú stále väčšie. Je to v skutku cenovo výhodný spôsob propagácie produktov a vďaka svojej 
autenticite a personalizácii aj veľmi efektívny pri cielení na konkrétne zákaznícke segmenty. Aj keď tento typ 
marketingu považujeme za relatívne nový, jeho výsledky sú pre odborníkov z marketingu presvedčujúce a sľubné. 
Podľa globálnej predpovede na rok 2024 objem influencer marketingu narastie z USD 5.5 billion v roku 2019 na 
neuveriteľných USD 22.3 billion do roku 2024. Pre toto 5 ročné obdobie to znamená, že compound annual growth 
rate bude na úrovni 32.4%. K hlavným faktorom tohto silného trendu bude patriť nárast preferencií video obsahu a 
znižovanie nákladov spojených s autentifikáciou a identifikáciou influencerov. (GlobeNewswire, Inc., 2020) Naša 
štúdia sa snaží o analýzu influencer marketingu vo vybraných regiónoch strednej a východnej Európy a jej cieľom je 
zistiť, či ľudia vnímajú tento nástroj ako efektívny marketingový kanál, identifikovať možné rozdiely vo vnímaní a 
pokúsiť sa identifikovať najsľubnejší segment, ktorý je najotvorenejší voči marketingovým odkazom zdeľovaným 
touto formou. 

1. Základné teoretické východiská 

Influencer marketing je podľa Byrne et al (2017) definovaný ako marketing zameriavajúci sa na využívanie  
kľúčových osobností ako kanála pre zdieľanie odkazu značky väčšiemu publiku. Proces ovplyvňovania je podľa 
Cialdini (2006) založený na šiestich princípoch presviedčania a to konkrétne – spoločenský dôkaz, liking, 
konzistencia, autorita, reciprocita a tzv. scarcity. Brown et al (2008) definuje influencer marketing ako formu social 
media marketingu, ktorá pracuje s product endorsement a ich umiestňovaním vo svojom obsahu, ktorý generujú a 
hrajú tak kľúcovú rolu v nákupnom rozhodovacom procese spotrebiteľov. Podľa spoločnosti Single Grain (2019) viac 
ako 80 % marketingových pracovníkov, ktorí už majú skúsenosť s influencer marketingom, ho hodnotia ako 
efektívnu formu propagácie. Rovnako je zaujímavá aj štatistika vysokej ROI pre využívanie týchto nástrojov, ktoré sú 
odhadované podľa Tomoson (2018) na úrovni 6.50USD za každý investovaný 1USD. Autori Isyanto et al (2020) sa 
zamerali na schopnosť mikro-influencerov a imidžu značky vplývať na nákupné rozhodovanie. V ich skúmaní sa 
preukázala štatistická významnosť týchto vzťahov na vzorke 380 respondentov. Štúdia Chen a Shupei (2019) sa 
výskum porozumenia mechanizmov, ktorými influencer marketing ovplyvňuje spotrebiteľov cez sociálne médiá. 
Výsledkom bol hodnotový model prezentujúci úlohy reklamnej hodnoty a kredibility zdroja. Min et al (2018) skúmali 
heuristický a systematický model informačných vodítok a hodnotenia kredibility informácií publikovaných 
influencermi na sociálnej sieti YouTube. Zistili, že kvalita argumentov, sociálny vplyv, dôveryhodnosť a information 
involvement sú faktory, ktoré najviac vplývajú na vnímanú kvalitu informácií v publikovanom obsahu influencerov. 
Ďalej potvrdili existujúcu koreláciu medzi vnímanou kredibilitou informácií a postojom ku danému video obsahu. 
Biaudet (2017) si stanovila vo svojej štúdii cieľ porozumieť dôvodom, prečo by mali spoločnosti využívať influencer 
marketing a chápať procesu tvorby marketingovej stratégie na Instagrame. Jej kvalitatívna štúdia poukázala na 
influencer marketing ako logický proces a na nevyhnutnosť dôvery medzi influencerom a konzumentom obsahu.  
Zaujímavé výsledky priniesla aj štúdia Coates et al (2019), ktorej cieľom bolo skúmať dopad influencer marketingu v 
segmente jedál na stravovanie detí. Zistili, že deti sledujúce influencerov s nezdravými stravovacími návykmi 
štatisticky významne zvýšili aj svoj príjem kalórií a nezdravých jedál v porovnaní s deťmi, ktoré sledovali 
influencerov bez zamerania sa na segment jedál. Zaujímavé zistenie prezentovali aj Trivedy a Sama (2020). Ich 
výsledky poukazujú na jasnú výhodou v uprednostnení expertných influencerov oproti celebritám v marketingovom 
úsilí, keď sa jedná o elektronické produkty. 
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Experiment autorov Venus a Ehri (2020) poukázal na to, že typ tvorcu obsahu a pohlavia followera majú vo 
prípade influencer marketingu vplyv na vnímanie dôveryhodnosti marketingového zdelenia. Autori Rosenberg et al. 
(2020) tiež zistili, že u žien je väčšia pravdepodobosť komentovať príspevky na sociálnych médiách ako u mužov v 
prípade health-related obsahu. A v rovnakých podmienkach s im v skúmaní ukázalo, že u starších respondentov je 
výrazne menšia pravdepodobnosť na vykonanie nejakej formy social media angažovanosti. Medzi ďalšími autormi, 
ktorí skúmali príbuznú problematiku boli aj Gómez et al (2019) so svojim integrovaným modelom angažovanosti v 
prostredí sociálnych médií, Hollebeek (2019) a jej skúmanie zákazníckej angažovanosti skrz platformy sociálnych 
médií, Sharma et al (2017) v skúmaní generovania dôvery (trust) za pomoci Facebooku na príklade piatich online 
značiek s oblečením, Estrella-Ramón et al (2019) a ich štúdia o využívaní obsahu na korporátnych Facebookových 
stránkach za účelom budovania brand equity. Konkrétne na zvyšovanie angažovanosti postov na Facebooku a 
Twitteri sa zamerali Vishnu Menon et al (2019) vo svojej empirickej štúdii a poukázali na dôležitosť entertaining 
posts na účtoch. Arora et al (2019) merali social media influencer index na platformách Facebook, Twitter a 
Instagram. Za zmienku stoja aj príbuzné štúdie autorov Galati et al (2017), Bitiktas a Tuna (2020), Campbell a Rapp 
Farrell (2020), Argirys et al (2020), Tkaczynski a Rundle-Thiele (2020), Šerić et al (2020), Reijmersdal et al (2020) a 
Radzi et al (2018). 

2. Metodológia 

Táto štúdia sa venuje kvantitatívnemu šetreniu uvádzaných súvislostí. Cieľom je zistiť vnímanie influencer 
marketingu ako efektívneho marketingového nástroja u respondentov, identifikovať naprieč jednotlivými segmentami 
respondentov možné významné rozdiely a poukázať na potenciálne najvhodnejší typ spotrebiteľa pre tento nástroj 
marketingovej komunikácie. Pre tento účel sme si stanovil dve nasledujúce hypotézy:  

H1: Existuje štatisticky významný rozdiel v pohlaví pri vnímaní influencer marketignu ako efektívneho 
marketingového nástroja. 

H2: Existuje štatisticky významný rozdiel v generácii pri vnímaní influencer marketignu ako efektívneho 
marketingového nástroja. 

Pre dané šetrenie sme okrem deskriptívnej analýzy skutočností využili aj nástroje Mann-Whitney U testu, 
Wilcoxon W test a chí kvadrát. Zber dát bol vedený prostredníctvom online dotazníka a prebiehal v období druhého 
kvartálu roku 2020. Našu vzorku pre toto skúmanie tvorilo 709 respondentov z vybraných krajín strednej a východnej 
Európy. Konkrétne to boli krajiny Slovensko 36 % (N = 251), Ukrajina 25 % (N = 176), Poľsko 22 % (N = 159) a 
Česká republika 17 % (N = 123).  Podmienkou pre platnosť dát bolo aktívne využívanie aspoň jednej zo sociálnych 
sietí. Vzorka bola tvorená 44 % (N = 312) mužov a 56 % (N = 397) žien. Ich vekové rozdelenie podľa generácií bola 
nasledovné: 

Tabuľka 1. Generačné rozdelenie 

 BB X Y Z Total 

Frequency 6 67 564 72 709 

Percent 0.8 % 9.4 % 79.5 % 10.2 % 100 % 

Poznámka: BB – Babyboomers (56 a viac), Generation X (41 – 55), Generation Y (19 – 40), Generation Z (do 18) 

3. Výsledky  

Pri prvotnej analýze relevantných dát pre vnímanie influencer marketingu ako efektívnej formy marketingu na 
sociálnych médiách na sociálnych médiách sme evidovali dominanciu pozitívneho sentimentu. Skutočnosť 
reprezentuje nasledujúca tabuľka. Až dve tretiny respondentov volili niektorú zo súhlasných odpovedí voči danému 
tvrdeniu. Vyslovene negatívny postoj mala len malá vzorka opýtaných. 
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Tabuľka 2. Vnímanie influencer marketingu ako efektívneho marketingového nástroja 

 

Podrobnejší rozbor skutočností nám ukázal rozdiely v hodnotení daného vzťahu z pohľadu pohlavia  a vekových 
generácií. Ženy hodnotili influencer marketing ako efektívnu marketingovú stratégiu v priemere pozitívnejšie ako 
muži. Pri generáciách sme takmer identické najviac pozitívne odpovede evidovali u generácií Y a Z. Jediná skupina s 
mierne negatívnejším postojom bola generácia Baby Boomers. 

Tabuľka 3. Pohlavia a generačné rozdiely vo vnímaní influencer marketingu 

 

Testom štatistickej významnosti prvej hypotézy týkajúcej sa pohlavia respondentov sme dospeli k potvrdeniu 
signifikancie rozdielu vzhľadom k pohlavia respondentov. V spoločnej interpretácii s predchádzajúcou tabuľkou 
môžeme konštatovať, že existuje štatisticky významný rozdiel vo vnímaní influencer marketingu ako efektívneho 
marketingového nástroja medzi pohlavia a to v prospech kladnejšieho hodnotenia ženami. 

Tabuľka 4. Diferenčný test vnímania influencer marketingu podľa pohlavia 

 

Rovnako sme testovali štatistickú významnosť rozdielov aj v prípade generácií. Rozdiely sa ukázali ako 
signifikantné a to s potvrdeným kladnejším hodnotením u generácií Y a Z. Práve tieto hodnotili influencer marketing 
ako efektívnu marketingovú komunikáciu najpozitívnejšie.   

Tabuľka 5. Chi-square vnímania influencer marketingu 

 

Pre lepšiu orientáciu v tomto porovnaní sme sa viac do hĺbky pozreli konkrétne na generáciu Y, ktorá tvorila 
najväčšiu časť respondentov nášho skúmania. Táto podskupina taktiež vykazuje podobný trend, kedy s vekom mierne 
klesá vnímanie influencer marketingu ako efektívneho marketingového nástroja. 

Tabuľka 6. Rozdiely vo vnímaní influencer marketingu v podskupine generácie Y 

 

4. Diskusia  

Svet influencer marketingu je v prvom rade založený na dobrom rešerši a komunikácii s blogermi, youtubermi a 
instagramermi, ktorých publikum na sociálnych sieťach by sme chceli osloviť. Preto je prirodzené, že mnohé firmy 
majú problém nielen nadviazať kontakt, udržať si úspešnú spoluprácu, ale aj odhadnúť, aký typ spolupráce by bol pre 
nich najvýhodnejší, prípade na akú cieľovú skupinu s týmto kanálom cieliť. Influencer marketing je síce veľmi 
efektívny spôsob, ako osloviť nových zákazníkov, avšak pokiaľ je spolupráca správne nastavená, môže byť ešte 
efektívnejší. Dnes má opodstatnenie influencer marketing v špecifickej podobe a forme takmer všade. Prvotnou 
výzvou influencer marketingu je nájsť takých ľudí, ktorí majú schopnosť svojimi prirodzenými postojmi zaujať 
potenciálnych kupujúcich. Ideálne ich až priviesť k samotnej kúpe produktu alebo služby. Samotný influencer by mal 
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byť stotožnený s identitou značky alebo firmy, ktorú bude propagovať. Výber vhodnej osoby pre influencer 
marketing je kľúčový. A rovnako aj vhodného konzumenta obsahu, ktorý vznikne z influencer marketingu. Uspokojiť 
sa s tým, že dve tretiny respondentov hodnotia tento komunikačný kanál pozitívne nestačí. No naznačuje to istý trend. 
Avšak keď vezmeme do úvahy aj ďalšie naše zistenia, vieme tak poukázať na niekoľko mantinelov a manažérskych 
implikácií platných pre túto problematiku.   

Nami zistená preferencia tohto nástroja ženami doplnená o zistenia Isyanto et al (2020) posilňuje pozíciu 
influencer marketingu v marketingovom mixe spoločností. N základe zistení je na mieste aj polemizovať o tom, že 
práve ženské spektrum sledovateľov, resp. spotrebiteľov je veľmi náchylné na to, aby ich odkaz značky zasiahol tak, 
ako s to plánovalo. Nemôžeme tvrdiť, že u mužov sa to neoplatí, no ak vezmeme do úvahy aj výsledky autorov 
Rosenberg et al. (2020) o väčšej potenciálnej angažovanosti žien, tak to naznačuje implikáciu pre manažérov. Ak má 
takýto marketingový manažér nejakej spoločnosti limitované zdroje a širšie portfólio produktov na promo, mal by sa 
nad touto skutočnosťou zamyslieť a prípadne sa fokusovať práve na tento segment. Vidíme tu aj paralelu s 
výsledkami experimentu Venus a Ehri (2020), kde sa preukázal význam faktora pohlavia vo vnímaní dôveryhodnosti 
marketingového posolstva. Ďalšia spojitosť je jasná aj pri porovnaní výsledkov štúdie Warner-Søderholm et al. (2018) 
kde sa zistilo, že ženy a mladší používatelia sociálnych médií očakávajú od obsahu najviac z pohľadu integrity, 
dôvery a empatie. Vekové vymedzenie nás plynulo prepája na ďalšie naše zistenie ohľadom generácie Y a Z. 
Spotrebitelia spadajúci do kategórií X a BB nevykazujú pre tento komunikačný kanál nijakú výraznú preferenciu a 
preto je cielenie zdrojov aj na tieto segmenty skôr na škodu. Vidíme tu generačnú paralelu so štúdiou Coates et al 
(2019), ktorá deklarovala silnú ovplyvniteľnosť generácie Z influencermi. Na základe našich výsledkov a zhodnotení 
existujúceho výskumu v tejto oblasti sme teda stanovili pre náš výskum ako ďalšiu manažérsku implikáciu vo forme 
najvhodnejšieho segmentu spotrebiteľa pre influencer marketing ženy spadajúce do generácií Y a Z. Toto tvrdenie sa 
potvrdilo aj autorom Rosenberg et al (2020), ktorí poukázali na nižšiu pravdepodobnosť podnietenie nejakej formy 
angažovanosti na sociálnych médiách u starších generácií. Práve pri takomto nastavení predpokladáme najväčšiu 
potenciálnu návratnosť investícií do influencer marketingu.  

5. Záver 

Naše skúmanie hľadalo rozdielnosti vo vnímaní influencer marketingu ako efektívneho marketingového nástroja 
v pohlaví respondentov a ich vekovej generácii. U oboch prípadov sa potvrdili existencie štatisticky významných 
rozdielov a prezentovali sme aj potenciálne najvhodnejší segment pre influencer marketing ako najvýraznejšiu 
marketingovú implikáciu, Sú to ženy spadajúce do generácie Y a Z. Cieľ tejto štúdie sme takto naplnili, no 
identifikovali sme aj jej limitácie. Jednou z nich je, že výsledky vieme zovšeobecniť len pre regióny strednej a 
východnej Európy. Ďalšou je, že štúdia pracuje s influencer marketingom ako celkom, nedelí ho na jednotlivé jeho 
formy či podnikateľské oblasti, v ktorých je tento nástroj využívaný. Do budúcna sa táto štúdia bude snažiť a hlbšie 
preskúmanie súvislostí, ktoré sme v tejto identifikovali a ich parciálne šetrenie pre jednotlivé konkrétne formy 
influencer marketingu. 
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