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Proč si „šeptáme“ , jak vzniká WOM? 

SDÍLENÍ SVĚTA, 
V NĚMŽ 
ŽIJEME 

VÝZNAMY ZNALOSTI 
A INFORMACE 

NÁZORY, 
A POSTOJE 

OSOBNÍ 
ZKUŠENOSTI 

„ZÍSKANÉ“ 
ZKUŠENOSTI POCITY 

A EMOCE 



Co ještě vstupuje do WOM? 

SDÍLENÍ SVĚTA 
A JEHO 

VÝZNAMŮ 

WOM 

MÉDIA 

REKLAMA 

CO JSEM 
SLYŠEL(A)  
A VĚŘÍM 

TOMU 



Výzkum šeptandy 

• WOM = moderní koncept 

• Výzkum: 

– Studie, jak WOM vzniká 

– Obecné segmentace 

– Důraz na Internet (Facebook apod.) 

• Nový přístup MEDIAN: 

– Inspirace v USA: 
• Od roku 2008 – „měření“ šeptandy  

– Vlastní přístup: 
• Vývoje dotazníku, pilotáž 



Náš výzkum MML-WOM: 

RESPONDENT 

SITUACE 

SITUACE 

SITUACE 

ZNAČKA 

ZNAČKA 

ZNAČKA 

WOM 

Okamžik, kdy si lidé sdělují svoje 
zkušenosti a názory na nějaké 

produkty 
a služby 



Základní parametry 

  Všechny situace z uplynulých 24 hodin: 

• Kdekoliv během dne (doma, v práci, na ulici, v kavárně…) 

• Kdykoliv během dne (ráno, během oběda, odpoledne…) 

• Prostřednictvím všech prostředků komunikace mezi lidmi 

  A tyto situace detailně popisuje z hlediska: 

• O kterém produktu / značce / službě se mluvilo 

• O jakou šlo konkrétně informaci 

• Kdo o produktu / značce / službě / firmě mluvil 

• Kdo všechno byl přítomen a poslouchal dané informace 

• Důvěryhodnost informací 

• Odkud byly informace čerpány 



Výsledky, leden 2012 
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O čem se v situacích mluvilo?  
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Kategorie produktů, o nichž se v uplynulých 24 hodinách mluvilo 

Výsledky, leden 2012 

• Průměrně zmíněno 2,07 situací (1,84 muži; 2,25 ženy) 

• 68 % situací a produktů zmíněno spontánně 

• Celkem zmíněno 1103 produktů / značek 



Výsledky, leden 2012 

osobně 
71% 

e-mailem 
19% 

telefonem - volání 
6% 

přes chat  
(ICQ. Skype) 

2% 

přes sociální sítě - 
Facebook, Twitter… 

0% 

jinak 
2% 

Jakým způsobem se odehrávala komunikace? 

• Stejné pro muže 
i ženy 

• Podíl internetových 
situací mírně stoupá 
ve věkové skupině  
20 – 40 let, avšak 
celkové poměry 
zůstávají stejné 

• Podobné výsledky  
jako v USA = jen 10 % 
WOM se děje přes 
Internet 



Výsledky, leden 2012 

KDE se odehrávala komunikace? 

doma u nás 
39% 

v práci / ve škole 
21% 

doma u přátel / 
kamarádů / kolegů 

11% 

v obchodě 
10% 

v restauraci / kavárně 
/ vinárně 

8% 

na ulici 
5% 

ve veřejné dopravě 
2% 

jinde 
4% 

• Muži více v restauraci 
/ kavárně / vinárně 

• Ženy více doma 
a v obchodě 

• Průměrně 2,85 osob. 

• Celkem 2580 osob 



Výsledky, leden 2012 

KDO sděloval názory o produktech, značkách?  

Já osobně 
34% 

Přítel / přítelkyně / 
manžel / manželka 

11% 

Můj kamarád(ka) či 
známí(á) 

10% 

Nikdo, komunikace 
byla vzájemná 

10% 

Kolega / kolegyně 
z práce 

9% 

Někdo jiný 
6% 

Kamarádi(ky) či známí 
člověka, s nímž jsem 

byl 
4% 

Syn / dcera 
3% 

Matka / otec 
2% 

neví / nedokáže 
posoudit 

11% 

• 70 % respondentů zažilo 
za posledních 24 hodin situaci, 
kdy oni sami byli těmi, kdo 
s druhými lidmi sdíleli svoje 
zkušenosti a  názory  
na produkty a značky. 



Výsledky, leden 2012 

Zdroje informací (podrobně): 

osobní zkušenost 
26% 

jiný rozhovor s jinými 
lidmi 
14% 

prodejní akce dané 
značky 

6% 
článek v novinách / 

časopisech 
6% 

leták 
5% 

článek na Internetu 
5% 

reklama v TV 
5% 

pořad v TV 
5% 

diskuse na Internetu 
4% 

z toho, co lidé psali na 
sociálních sítích 

4% 

reklama na Internetu 
4% 

reklama v novinách 
4% 

reklama v časopise 
4% 

reklama v rádiu 
3% 

pořad v 
rádiu 
3% 

bilboard 
3% 

z jiného zdroje 
0% 



Výsledky, leden 2012 

Zdroje informací (agregované): 

osobní zkušenost 
26% 

Internet - články, 
diskuse, sítě… 

17% 

jiný rozhovor s 
jinými lidmi 

14% 

noviny/časopisy - 
článek a reklama 

13% 

TV - pořad a 
reklama 

9% 

rozhlas - pořad a 
reklama 

7% 

prodejní akce dané 
značky 

6% 

leták 
5% 

bilboard 
3% 



Závěr 

• Média nekonzumujeme 

• Ale média jsou součástí našeho přirozeného světa 

• Zůstáváme normální  

 

• Přibývají nová 

• K nim se vztahujeme a využíváme je 

• Ale přestože někteří s některými tráví spoustu času 

• Radši sdílíme svět jako v „době předmediální“ 



 

 

  Děkuji za pozornost!!! 


