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Twitter patří mezi vlivná sociální média. Je to prostor, na 
kte rém je měsíčně aktivních více než tři sta milionů uživatelů (1). 
Tato sociální síť (obr. 1.) tak nejen pro velké obchodní spo
leč nosti, ale i malé firmy a živnostníky představuje příle žitost, 
jak oslovovat a komunikovat s potencionálními i stávajícími 
zákazníky či ob dobně s obchodními partnery. Existuje několik 
výzkumů, které se zabývají přítomností obchodních společ ností 
na Twitteru, jejich interakcemi s uživateli a tím, jak jsou schopny 
se na toto sociální médium dvacátého prvního století adaptovat 
(2–6). Odborné studie se zaměřují např. na to, jak Twitter vyu
žívají velké americké společnosti za účelem nabytí obchodní 
hod noty (7). V popředí akademického zájmu je i využívání 
Twitteru společnostmi v různých obchodních sektorech, ať už 
v tele ko munikačním (8), zdravotnickém (9), tabákovém (10), 
vojenském (11), železničním (12), logistickém (13), vinařském 
(14), mobilních zařízení (15) či informačních techno logií (16). 
Řada výzkumů je i zcela konkrétně zaměřená, např. na využí vání 
Twitteru společností CocaCola (17), nebo na to, jak firmy pro
dávající elektrické skútry propagují na sociální síti i bez peč nostní 
vybavení k nim (18). Odborné pozornosti neušlo ani to, jak firmy 

reagují na zákaznické stížnosti na Twitteru (19) nebo jak jsou na 
této sociální síti aktivní firemní manažeři (20, 21). 

Nicméně doposud se žádný výzkum nezabýval tím, jak 
a zdali vůbec jsou na Twitteru aktivní cukrovarnické společnosti. 
Člá nek tak vyplňuje tuto mezeru a nabízí pohled na to, které 
spo lečnosti z Evropské asociace výrobců cukru – CEFS (Comité 
Euro péen des Fabricants de Sucre) mají zřízený účet na Twitteru, 
tedy zdali o tuto formu komunikace mají zájem. Dále pak od 
jaké doby, resp. kdy účet vytvořily, jelikož Twitter byl založen už 
v roce 2006. Zjištěno bude i jak jsou cukro varnické společnosti na 
něm aktivní, tedy kolik napíšou prů měrně tweetů za týden. Také 
bude řešeno, jestli se aktivita na Twitteru cukrovarnickým spo
lečnostem vyplácí co do počtu sledujících uživatelů (followers). 
Nakonec budou vytvořeny mraky slov (tweet clouds) z Twitterů 
dvou spo lečností, které mají nejvíce followerů. Díky tomu bude 
možné zjistit, jaká slova se nejčastěji v tweetech vyskytují, resp. 
na co kladou cukrovarnické společnosti největší důraz při komu
nikaci s uživateli. 

Analýza

Nejprve uvádíme dvě deskriptivní tabulky. Tab. I. po sky tuje 
přehled o tom, kdo z členů CEFS má založený účet na Twitteru. 
Kritériem pro zařazení do tabulky bylo, že účet musel být aktivní 
(obsahovat alespoň jeden tweet v uplynulém ruce) a také z něj 
muselo být zřejmé, že ho spravuje daná společnost. Názvy 
společností v tabulce jsou uvedeny ve stejném formátu jako 
na webových stránkách CEFS. Tab. II. obsahuje již podrobné 
informace o twitterových účtech – kdy byly založeny, kolik 
mají sledujících uživatelů, jak často tweetují apod. Pracováno je 
přitom s programovacím jazykem R, konkrétně s balíčky rtweet 
pro sběr tweetů prostřednictví API a dalšími jako je wordcloud2, 
tm atp. pro vizualizaci a transformaci dat. 

V druhé fázi jsou interpretovány mraky slov dvou nejvíce 
sledovaných cukrovarnických společností z druhé tabulky. Mraky 
slov jsou ideálním nástrojem pro vizualizaci tweetů. Zahrnuty jsou 
všechny tweety od vytvoření účtů. Tweety byly transformovány 
na jednotlivé termíny. Vymazána byla všechna čísla, znaky, které 
nejsou součástí abecedy, a velká písmena převedena na malá. 
Díky tomu byl připraven soubor pro vizualizaci. Zároveň byla 
pro větší přehlednost vymazána slova přímo obsahující název 
společnosti, protože lze předpokládat, že by výrazně dominovala 
a zastínila by další frekventovaná slova obsažená v tweetech. 
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Obr. 1. Sociální síť Twitter nabízí firmám možnost komunikace se 
zákazníky a obchodními partnery
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CEFS má 39 členů. Mezi nimi jsou i přední svě toví producenti 
cukru, jako jsou Südzucker a Nordzucker z Ně mecka, britský 
British Sugar či francouzský Tereos. Nicméně, jak demonstruje 
tab. I., tak z téměř čtyřicítky cukrovarnických spo lečností jich 
má pouze sedm vytvořen účet na sociální síti Twitter. 

Z tab. II. je patrné, že globální úspěšnost v produkci cukru 
nutně neznamená participaci na celosvětové sociální síti Twitter. 
Francouzský Tereos či britský British Sugar jsou na Twitteru 
aktivní, naopak německé cukrovarnické společnosti Süd zuc ker 
a Nordzucker nemají ani vytvořen účet a spoléhají na jiné formy 
komunikace. Kromě prvních dvou zmíněných jsou na Twitteru 
přítomny ještě španělské společnosti Acor a Azucarera, fran couz
ská Cristal Union, belgická Raffinerie Tirlemontoise a Cosun Beet 
Company z Nizozemska. 

Jako první ze společností sdružených v CEFS byla na Twitteru 
British Sugar, a to už v roce 2009, tedy tři roky od uvedení této 
sociální sítě do aktivního provozu. O rok později ji následovala 
francouzská Tereos. Za relativního nováčka na Twitteru pak lze 
považovat nizozemskou Cosun Beet Company, která se přidala 
teprve v polovině roku 2018. 

Co se týče aktivity na Twitteru, tak zcela dominuje španělská 
Azucarera, která v průměru napíše kolem dvaceti tweetů za 
týden. Jedná se tak o nejaktivnější cukrovarnickou společnost 
ze sedmi zkoumaných. Naopak nejméně aktivní, s ani ne jedním 
tweetem týdně, je francouzská Cristal Union. Zbývajících pět 
cukrovarnických společností se pohybuje mezi jedním až pěti 
napsanými tweety za týden. 

Paradoxně Azucareru s největší aktivitou nelze řadit mezi 
nej sle dovanější cukrovarnické společnosti na Twitteru, jelikož ji 
sleduje lehce přes tisíc uživatelů, což představuje spodní příčky 
žebříčku zahrnujícího sedm společností aktivních na této sociální 
síti. Na prvních třech místech jsou francouzská Tereos s téměř 
pěti tisíci sledu jícími uživateli, British Sugar s více než třemi tisíci 
followerů, a trojici nejsledovanějších cukrovarnických společ ností 
z Evropské asociace výrobců cukru na Twitteru uzavírají opět 
Francouzi, a to Cristal Union. U poslední zmíněné společnosti 

Tab. I. Seznam členů Evropské asociace výrobců cukru CEFS

Společnost Stát 
Twitte-
rový
účet 

Společnost Stát 
Twitte-
rový
účet 

Společnost Stát 
Twitte-
rový
účet 

Acor Španělsko ANO Hellenic Sugar Industry Řecko NE Pfeifer & Langen Germany Německo NE 

Agrana Austria Rakousko NE ISCAL Sugar Group Nizozemsko NE Pfeifer & Langen Poland Polsko NE 

Agrana Czech Republic Česko NE Lesaffre Frères Francie NE Polish Sugar (KSC) Polsko NE 

Agrana Romania Rumunsko NE Litovelska cukrovarna Česko NE Raffinerie Tirlemontoise Belgie ANO 

Agrana Slovakia Slovensko NE Magyar Cukor Maďarsko NE Sant Louis Sucre Francie NE 

Azucarera Španělsko ANO Nordic Sugar Denmark Dánsko NE Sucre Suisse Švýcarsko NE 

Bod Sugar Factory Rumunsko NE Nordic Sugar Finland Finsko NE Südzucker Germany Německo NE 

British Sugar V. Británie ANO Nordic Sugar Kedainiai Litva NE Südzucker Poland Polsko NE 

Coprob Itálie NE Nordic Sugar Sweden Švédsko NE Tereos Czech Republic Česko NE 

Cosun Beet Company Nizozemsko ANO Nordzucker Germany Německo NE Tereos France Francie ANO 

Cristal Union Francie ANO Nordzucker Poland Polsko NE Tereos Romania Rumunsko NE 

Cukrovar Prosenice Česko NE Nordzucker Slovakia Slovensko NE Tvornica šećera Osijek Chorvatsko NE 

Cukrovar Vrbátky Česko NE Ouvré Fils Francie NE Viro tvornica šećera Chorvatsko NE 

Pramen: vlastní zpracování dle informací CEFS (22).

rovněž aktivita na Twitteru nekoresponduje s počtem followerů, 
jelikož se jedná o nejméně aktivní Twitterový účet ze sedmi zkou
maných. Tereos a British Sugar patří k velmi úspěšným značkám 
na trhu, a proto zřejmě nemusí být tak aktivní, aby si je uživatelé 
Twitteru našli. Obě navíc založily účet velmi brzy ve srovnání 
s konkurencí a prostor oslovovat uživatele tak byl mnohem větší. 

Z mraku slov nejvíce sledované cukrovarnické společnosti 
zahrnuté ve výzkumu (obr. 2.) je zřejmé, že nejvíce frek ven
to va ným slovem v tweetech byl „sucre“ (cukr), což vzhledem 
k tomu, že se jedná o hlavní produkovanou komoditu, není 
žádným překvapením. Hned vedle slova cukr byla nejčastější 
„cam pagne“ (kampaň), tedy období intenzivní produkce cukru 
ve vymezených měsících. Následuje „betterave(s)“ (řepa/y), coby 
plodina zpracovávaná v cukrovarnickém průmyslu. Zmínit je 
možné také slova „coopérateurs“ (spolupracovníci) a „équipes“ 
(týmy), hojně zastoupené v tweetech, které adresovaly firemní 
politiku. Národní sounáležitost v rámci tweetů této francouzské 
společnosti pak představovalo slovo „france“ (Francie). 

ČOPíK: Cukr na Twitteru? Analýza využívání sociální sítě Twitter evropskými cukrovarnickými společnostmi

Pramen: vlastní zpracování na základě informací z tweetů @Tereos.

Obr. 2. Společnost Tereos – mrak slov @Tereos
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Mrak nejvíce frekventovaných slov druhé nejsledovanější 
cukrovarnické společnosti na Twitteru – British Sugar (obr. 3.) 
není ve srovnání s účtem francouzské Tereos tak rozmanitý. 
Zcela totiž dominují dvě slova – „sugar“ (cukr) a hashtag 
„backbritishsugar“ (podpořte britský cukr), což je iniciativa 
usilující o vytváření rovných podmínek pro britský cukrovarnický 
průmysl, ke které se British Sugar aktivně připojil. Nebyla to však 
jediná iniciativa, do které se tato britská cukrovarnická společnost 
zapojila. Často totiž tweetovala i o kampani „backbritishfarming“ 
(podpořte britské farmaření), zaměřené na podporu britských 
potravinářských výrobků a obecně zemědělského sektoru. Po
dobně jako u mraku slov francouzské konkurence se i v twee
tech British Sugar objevovala „beet“ (řepa), resp. „sugar beet“ 
(cukrová řepa). 

Závěr

Ačkoliv sociální síť Twitter nabývá na významu, jak ostatně 
demonstruje rostoucí počet uživatelů, tak cukrovarnické spo leč
nosti sdružené v asociaci CEFS jeho potenciál v drtivé většině 
případů nevyužívají. Z třiceti devíti společností jich pouze 
sedm má založen účet. Francouzská společnost Tereos a British 
Sugar z Velké Británie byly na Twitteru jako první. Jejich účty 
mají nejvíce sledujících uživatelů ze všech sedmi společností 
přítomných na této sociální síti. Nejméně sledovaná je Cosun 
Beet Company, což může souviset s pozdním založením účtu. 
Aktivita na Twitteru v podobě častého tweetování se výrazně 
neprojevuje v počtu sledujících uživatelů, jak je patrné u velmi 

aktivní společnosti Azucarera nacházející se ve spodní části 
žebříčku followerů. Mraky nejfrekventovanějších slov v rámci 
napsaných tweetů francouzské Tereos a britské British Sugar 
odhalily, že oba úspěšní producenti tweetují o cukru nebo 
cukrové řepě, což samozřejmě je u cukrovarnických společností 
očekávané. Obě firmy se však v tom, jak působit navenek, 
přeci jen lišily. Tweety Tereos často obsahovaly slova evokující 
spo lupráci a kampaň, kdežto pro British Sugar bylo důležité být 
součástí iniciativ na podporu britského cukru a potra vinář ských 
výrobků obecně, o kterých tato společnost pravidelně tweeto
vala. Závěrem je tak možné konstatovat, že Twitter nepochybně 
představuje komunikační plat formu využitelnou nejenom pro 
politické (23, 24, 25), ale i pro firemní účely v cukerním sektoru. 
Nic méně zájem o něj je spíše malý. Nabízí se proto zjišťovat, 
jaké jiné formy komunikace cukrovarnický sektor využívá, 
ať už se jedná o zbývající sociální sítě (Facebook, Instagram, 
LinkedIn apod.), anebo spoléhá pouze na internetové stránky 
či newslettery rozesílané prostřednictvím emailu. To už je ale 
předmětem pro další výzkum.

Souhrn

Článek se zabývá tím, zdali a jak cukrovarnické společnosti využívají 
sociální síť Twitter. Zkoumáno bylo třicet devět členů Evropské 
asociace výrobců cukru – CEFS. Analýza odhalila, že pouze sedm členů 
má vytvořený účet na Twitteru. Patří mezi ně i úspěšní producenti jako 
francouzský Tereos nebo britský British Sugar, který byl na Twitteru 
jako první. Poslední se připojila nizozemská Cosun Beet Company. 
Nej aktivnější co do počtu napsaných tweetů za týden je španělská Azu
ca rera. Nejméně na twitterový účet přispívá francouzská Cristal Union. 
Twitter společnosti Tereos má největší počet sledovatelů. Naopak 
minimální zájem ze strany uživatelů této sociální sítě je o Cosun Beet 
Company. Z mraků nejvíce frekventovaných slov dvou nej sle do va něj
ších účtů vyplynulo, že Tereos i British Sugar často tweetují o cukru 
nebo cukrové řepě. Tereos ovšem klade důraz také na spo lupráci 
a kampaň, zatímco British Sugar se aktivně připojuje k ini cia tivám na 
podporu britského cukru a potravinářských výrobků obecně.

Klíčová slova: Twitter, cukr, cukrová řepa, cukrovarnické společnosti, 
výrobci cukru.
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Čopík J.: Sugar on Twitter? Analysis of Use of Twitter by 
European Sugar Companies

The article looks at whether and how sugar companies use Twitter. 
Thirtynine members of the European Association of Sugar Manu
facturers – CEFS were examined. The analysis revealed that only 
seven members have a Twitter account. These include success ful 
pro ducers such as France’s Tereos or the UK British Sugar that was 
the first to join Twitter. The Dutch Cosun Beet Company was the 
last to join. The most active in terms of the number of tweets sent 
per week is Spain’s Azucarera. The French Cristal Union contributes 
the least to their account. Tereos’ Twitter has the largest number of 
followers. On the other hand, Cosun Beet Company has minimum 
number of followers. Word clouds of the most frequently used words 
in the two mostfollowed Twitter accounts showed that both Tereos 
and British Sugar often tweeted about sugar or sugar beet. However, 
Tereos also emphasizes collaboration and campaigning, while British 
Sugar is actively involved in initiatives to promote British sugar and 
food products in general.

Key words: Twitter, sugar, sugar beet, sugar companies, sugar manu
fac tures.

Kontaktní adresa – Contact address:

Ing. Jan Čopík, Ph. D., Česká zemědělská univerzita, Provozně ekonomická 
fakulta, Katedra humanitních věd, Kamýcká 129, 165 21 Praha 6 – Suchdol, 
Česká republika, email: jancopik@post.cz

ČOPíK: Cukr na Twitteru? Analýza využívání sociální sítě Twitter evropskými cukrovarnickými společnostmi


