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Abstrakt 

Internetové obchodování se stalo běžnou součástí životů mnoha lidí. Ruku v ruce s ním 

jde také propagace, která se postupně přesouvá od klasických médií k on-line podobě. 

Cílem této práce je zmapovat možnosti marketingu a propagace na internetu a aplikovat 

tyto poznatky v praxi na již existující a provozovaný elektronický obchod. 
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Internetový marketing, internetový obchod – e-shop, SEO – optimalizace pro 
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Abstract 

Internet trading had became common part of life to many people. Link to that walks 

also publicity that step by step moves from classical media to on-line formats. Aim of 

this thesis is chart possibilities of marketing and publicity on the internet and apply 

these pieces of knowledge practically on already running e-shop. 

Keywords 

Internet marketing, internet shop – e-shop, SEO – search engine optimization, 

advertising, ads formats 
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Úvod 

Internet. Fenomén, který za posledních 10 let výrazně ovlivnil smýšlení a chování 

milionů lidí na celém světě. Kromě jednotlivců však velice citelně zasáhl i společnosti 

všech velikostí a zaměření. Ve svých prvopočátcích přinesl doposud neznámé možnosti 

on-line komunikace, postupem doby nabídl způsob, jak prezentovat sebe jako 

soukromou osobu nebo firmu pomocí webových stránek napříč regiony a postupem 

času se z internetu stal největší a zároveň nejotevřenější trh světa. 

Doba, kdy platilo heslo „Kdo není na Internetu, jako by nebyl“ už je ale také 

minulostí. Dnes spíše platí - kdo se neprezentuje a neprodává pomocí moderních 

nástrojů internetového marketingu, jako by nebyl. Většina firem, která pochopila sílu 

tohoto moderního média, již svou webovou prezentaci má a mnoho z nich je na takové 

technické úrovni, že se dá hovořit o uměleckých dílech. Nyní již nestačí pouze být na 

internetu, je zapotřebí sledovat nové trendy a technologie. Udržovat krok a tempo 

s vývojem internetových nástrojů, které skýtají netušené možnosti k oslovení zákazníka, 

se jeví být klíčovým trendem dní současných i budoucích. Ruku v ruce s tvorbou 

webových stránek jde sdělování informaci, myšlenek, faktů. Informace se na nás valí ze 

všech stran, ať už jako uživatelé internetu chceme, nebo ne. Reklama je všudypřítomná 

a člověka, který přichází na internet, aby hledal informace, bavil se, nakupoval, tak 

může snadno lapit jako nového zákazníka. Je tedy velkou výzvou pro obchodní 

společnosti ale nejen pro ně, zvolit správnou formu prezentace, která zaměří, zaujme a 

přiláká nového klienta. 

Pro svou diplomovou práci jsem si vybral téma internetové reklamy a marketingu 

právě proto, že ovlivňuje široké masy lidí, působí globálně a přináší netušené možnosti. 

Informace o produktech či službách dnes máme možnost najít opravdu kdekoliv a 

kdykoliv. Pokud se ovšem na tuto skutečnost podíváme očima obchodníka, zjistíme, že 

aby se z člověka, který shání informace o produktu, jenž nabízí, stal zákazník 

internetového obchodu (dále e-shopu), musí k možnosti nakoupit zboží právě touto 

formou nalézt cestu. A jednou z možností, jak toto potencionálnímu zákazníkovi 

umožnit, je internetový marketing.  

Variant, jak dosáhnout vyšší návštěvnosti stránek a z toho vyplývajícího většího 

počtu zájemců o naše produkty a tedy zákazníků nakupujících pomocí internetu, je 

mnoho. Já se v této práci zaměřím na možnosti internetového marketingu, rozdíly mezi 
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internetovými marketingovými nástroji (jejich výhody, nevýhody, příp. úskalí). Dále se 

pokusím navrhnout souhrn doporučení pro každého, kdo chce na internetu prezentovat, 

zaujmout, přilákat a vydělávat. Protože, a to je nutno zdůraznit, oproti dobám, kdy 

internet u nás začínal, je dnes mnohem těžší se prosadit a být opravdu úspěšný. Popsané 

nástroje a metody budou pro názornost aplikovány na konkrétní webovou prezentaci. 

Pro praktické ověření zjištěných informací, postupů a návodů využiji již existující a 

fungující internetový obchod s automobilovými doplňky pod názvem Tuning-RS 

(dostupný na adrese http://www.tuning-rs.com). Pokusím se použít nalezené řešení a 

postupy právě na tento e-shop a zjistit, zda opravdu plní proklamované cíle a přináší 

firmám předpokládané výsledky. Tedy zda dochází k nárůstu tržeb, počtu zákazníků či 

návštěvnosti, která je mimo jiné také klíčem k lepšímu obchodnímu výsledku. 

Jen pro dokreslení stávající situace, která na českém internetu v oblasti reklamy 

panuje, a zejména výše prostředků do ní vložených, uvádím čísla zveřejněná společností 

ARBOmedia, která ve své zprávě o Odhadu výdajů do médií v roce 20071 předpovídá 

meziroční nárůst investic do internetové reklamy o 26,9 procentních bodů. Za uplynulý 

rok 20062 to bylo dokonce 31%. Z toho je patrné, že internetová reklama zažívá 

v posledních letech opravdu rychlý nárůst, což je důkazem „nového myšlení“ mnoha 

společností, které sledují trendy v oblasti vývoje marketingu a médií. 

Tato diplomová práce by měla pomoci zorientovat se v oblasti internetového 

marketingu, poskytnout základní přehled použitelných metod a nástrojů. Jelikož 

postupy budou zasazeny do konkrétního prostředí, měly by proto podat dostatečný 

obraz a znalosti pro následnou volbu nejlepšího portfolia nástrojů a praktickou aplikaci. 

                                                 
1 Odhady výdajů do médií – červen 2007 [online]. ARBOmedia, 14.6.2007 [cit. 2007-10-20], dostupné z: 
http://www.arbomedia.cz/strany/ipwc/w2a.asp?id=147&typ=2. 
2 Odhady výdajů do medií - podzim 2006 [online]. ARBOmedia, 21.12.2006 [cit. 2007-10-20], dostupné 
z: http://www.arbomedia.cz/strany/ipwc/w2a.asp?id=144&typ=2. 
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1 Internetový marketing 

1.1 Co je internetový marketing (IM) 

Každá firma nebo obchodní společnost by měla mít přesnou představu o tom, co by 

mělo být výsledkem jejího podnikání. V drtivé většině případů je to samozřejmě 

dosahování zisku, často také definováno jako nárůst počtu zákazníků, růst tržeb a 

v nových podmínkách jako vedlejší cíl třeba také zvýšení návštěvnosti webových 

stránek, zlepšení pozice v internetových vyhledávačích nebo posun v žebříčku firem. 

Cest, které k těmto obecným cílům vedou, je opět více, ale aby snaha byla efektivní, 

jedním ze základních předpokladů je kvalitní marketingová příprava. Oproti klasickému 

marketingu vykazuje ten internetový (jež můžeme považovat za jeho součást) určitá 

specifika, která se pokusím vymezit na následujících řádcích.  

S rostoucím počtem uživatelů internetu roste i jeho síla, a proto je nutné se 

marketingu na internetu věnovat více než v minulosti. Základním prvkem celého řetězce 

budou samozřejmě internetové stránky, nebo chcete-li webová prezentace, pomocí 

nichž se firma představuje veřejnosti. Důležitý dopad na zákazníka bude mít dozajista 

kvalita informací a grafické zpracování stránek, protože jak bude uvedeno dále, internet 

je v mnohém odlišný od jiných médií. To všechno ovšem stále nezaručí příliv 

návštěvníků – potenciálních zákazníků, kteří budou ochotni utratit své peníze za 

produkty nebo služby, které jim jsou nabízeny. Zákazníka mohou přilákat nízké ceny, 

rozsah sortimentu, přehlednost a intuitivní ovládání, ale to všechno musí být podpořeno 

reklamou. Nedílnou součástí prodeje na internetu je totiž jako v klasickém obchodě 

propagace zboží nebo služby, čímž se dostáváme k již zmiňovaným odlišnostem, které 

se týkají: 

� prostoru a času – u IM jsou tyto veličiny téměř neomezené 

� vztahu textu a obrazu – důležité je množství a kvalita poskytnutých informací 

� směr komunikace – může se jednat o obousměrnou komunikaci 

� zpětná vazba – na rozdíl od jiných médií může být téměř okamžitá 

� nákladnost – z pohledu nákladů se jedná o nejefektivnější a nejlevnější způsob 

Neoddiskutovatelnou výhodou internetového marketingu zejména pro malé a 

začínající firmy je fakt, že se jedná o neomezený prostor, který je oproti jiným 



 

variantám zviditelnění se velice levný a efektivní. Pokud se zaměříme na srovnání 

možností a přínosů marketingu v

mnoho kladů oproti jiným

Je to médium neskutečně pružné

prostor pro oslovení zákazníka než 

zpětné vazbě – jako obchodník máte možnost velice rychle 

kterou jste provedl, se setkala s

monitorovacích nástrojů jsme schopni zjisti

návštěvníků našich stránek a zda to mělo příčinnou souvislost s

ne. Je možné velice dobře monitorovat chování návštěvníků i jejich preference a podle 

toho přizpůsobit nejen obsah webu, ale sa

                                        
3 Blažková, Martina. Jak využít internet v marketingu : krok za krokem k vyšší konkurenceschopnosti.
Praha : Grada, 2005. 156 s. ISBN 80

14 

variantám zviditelnění se velice levný a efektivní. Pokud se zaměříme na srovnání 

možností a přínosů marketingu v jednotlivých druzích médií, zjistíme, že má inte

mnoho kladů oproti jiným způsobům3: 

Obrázek 1 - Srovnání médií 

Je to médium neskutečně pružné, a jak vyplývá ze srovnání, skýtá mnohem větší 

prostor pro oslovení zákazníka než kterékoliv jiné. Hlavní výhodu spatřuji v

jako obchodník máte možnost velice rychle zjistit, zda ta či ona akce, 

se setkala s úspěchem nebo ne. Pomocí volně dostupných 

monitorovacích nástrojů jsme schopni zjistit, jaký měla kampaň dopad na nárůst počtu 

ků našich stránek a zda to mělo příčinnou souvislost s nárůstem prodeje nebo 

ne. Je možné velice dobře monitorovat chování návštěvníků i jejich preference a podle 

toho přizpůsobit nejen obsah webu, ale samotnou marketingovou strategii.

                                                 
Jak využít internet v marketingu : krok za krokem k vyšší konkurenceschopnosti.

Praha : Grada, 2005. 156 s. ISBN 80-247-1095-1. 

variantám zviditelnění se velice levný a efektivní. Pokud se zaměříme na srovnání 

jednotlivých druzích médií, zjistíme, že má internet 

 

a jak vyplývá ze srovnání, skýtá mnohem větší 

jiné. Hlavní výhodu spatřuji v okamžité 

, zda ta či ona akce, 

úspěchem nebo ne. Pomocí volně dostupných 

, jaký měla kampaň dopad na nárůst počtu 

nárůstem prodeje nebo 

ne. Je možné velice dobře monitorovat chování návštěvníků i jejich preference a podle 

motnou marketingovou strategii. 

Jak využít internet v marketingu : krok za krokem k vyšší konkurenceschopnosti. 
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1.2 Náklady spojené s internetovým marketingem 

V každé marketingové kampani, a nejen té provozované prostřednictvím internetu, 

je důležité mít přehled o tom, kolik nás stojí její financování prostředků. Zajímá nás 

samozřejmě absolutní hodnota investovaných peněz, nicméně mnohem důležitější je 

poměr nákladů na jednoho nového zákazníka, případně návratnost této investice. Je 

však nutné mít na paměti, že investice do marketingu by měly být součástí dlouhodobé 

marketingové strategie, a tudíž i výnosy, příp. návratnost, nelze očekávat ihned či 

v krátkodobém horizontu. Vyhodnocení je nutno provádět až po uplynutí doby 

adekvátní pro daný marketingový nástroj. V tomto ohledu je internet nejlepším typem 

reklamního média a to z důvodů, které jsem uvedl již v předchozím textu. Dává nám 

možnost velice efektivně sledovat, odkud k nám návštěvníci (a to i ti, kteří u nás později 

nakoupí) přicházejí, a tak kontrolovat, zda vynaložené prostředky a hlavně jejich výše 

odpovídá cílům, které jsme si pro daný typ kampaně stanovili. Je také možno na základě 

hlubší analýzy určit, zda se vyplatí další peníze investovat anebo raději daný typ 

kampaně ukončit a pokusit se prostředky přesunout do jiné, efektivnější. Není možno 

zobecnit, který typ inzerce je nejlepší a který naopak nestojí za zvážení. Je nutné se 

zaměřit a přizpůsobit segmentu trhu, na kterém je výrobek nabízen, na samotný typ 

produktu (jinou kampaň bude mít prodejce automobilů a jinou kadeřnické studio) apod. 

Další z výhod internetového marketingu jsou již zmiňované nízké náklady spojené 

s reklamou. Pokud se v případě televizní reklamy bavíme o řádech statisíců korun, pak 

u reklamy na internetu jsou to obvykle stovky, tisíce, maximálně desetitisíce korun u 

těch nejnavštěvovanějších serverů nabízejících reklamní prostor. Proto se tímto 

způsobem mohou velice efektivně prezentovat i malé a střední firmy a mohou se 

prosadit i ve velice silném konkurenčním prostředí, aniž by je to stálo mnoho 

prostředků. Je to dáno také tím, že existují systémy internetové reklamy, které umožňují 

investovat prostředky postupně nebo dokonce v návaznosti na to, zda se návštěvník 

rozhodl stránky společnosti navštívit právě prostřednictvím konkrétní kampaně. Opět se 

dostáváme k tomu, že možnosti internetového marketingu a reklamy jsou v mnohém 

odlišné – výhodnější a flexibilnější – oproti tomu, co nám nabízí klasická média, a proto 

je vhodné, což si mnoho společností uvědomuje, se těmto novým možnostem věnovat 

ve stále větší míře. 
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1.3 Specifika internetového marketingu 

Jedním z nejdůležitějších rozdílů mezi internetem a jinými reklamními médii je také 

jeho dosah. Je to celosvětová síť, která de facto nemá hranic. A to nejen těch 

geografických – zde bychom se mohli zamyslet nad možností velice rychlé a relativně 

levné expanze na vzdálenější trhy, kdy i malé firmy (pokud to jejich produkt dovoluje) 

mohou oslovit sousední země a se vstupem ČR do Evropské unie, kdy je usnadněn 

vzájemný obchod mezi členy, také s evropskými partnery. Nemá ovšem také hranic 

časových a prostorových. Internet je „otevřen“ 24 hodin denně 7 dní v týdnu, a proto 

vhodnou kombinací internetového marketingu a například internetového prodeje, 

můžeme dosáhnout toho, že budeme získávat i ty zákazníky, kteří by do kamenného 

obchodu na základě klasické reklamy těžko přišli. Prolíná se nám tak prezentace 

„internetové části“ naší firmy, značky a klasických kamenných poboček. 

Prostřednictvím e-shopu ovšem můžeme realizovat objednávky nejen v normálních 

otevíracích časech klasických obchodů, ale dokonce i v nočních hodinách nebo o 

víkendu, kdy má mnoho lidí možnost se věnovat svým zálibám, koníčkům a třeba také 

vyhledávání a nakupování produktů. A hlavně – tímto způsobem můžeme zákazníkovi 

nabídnout mnohem pohodlnější a pro něj příjemnější způsob nákupu – může si z tepla 

domova prohlížet informace o produktech a volně se rozhodnout o nákupu bez nutnosti 

návštěvy prodejny (zejména u těch produktů, jejichž způsob použití je jasný a neměnný 

a není třeba si je „osahat“ naživo). 

Co se týče obsahu sdělení prostřednictvím internetového marketingu, zde se 

setkáváme s další odlišností oproti klasickým médiím. Obsah může mít mnoho podob – 

od klasického textového nebo obrázkového inzerátu, přes pohybující se upoutávku, ale 

třeba také krátkého filmového klipu až po kombinace výše zmíněných. Všechny tyto 

možnosti je však možné realizovat velice jednoduše a navíc nám internet umožní 

provázat obsah těchto sdělení přímo s konkrétním produktem nebo službou 

(hypertextové odkazy mezi reklamou a produktem), což u klasické reklamy není téměř 

možné. 

Tímto specifikem, tedy možností propojit reklamní sdělení s produktem, se 

dostáváme k dalšímu velice důležitému aspektu spojenému s využitím internetové 

reklamy a tím je její cílení. V běžných médiích, jako je televize nebo noviny totiž 

dochází k tomu, že reklama na náš produkt působí globálně na všechny uživatele 
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daného média. Mohli bychom tedy říci, že k tomu, abychom zasáhli požadovaný 

segment zákazníků, je nutno vynaložit mnohem vyšší prostředky právě proto, že 

musíme obsáhnout mnohem větší množinu lidí. Na internetu naopak je velice 

jednoduché určit, komu a kdy se daný reklamní formát zobrazí, a tak jednoduše 

eliminovat finanční ztráty spojené s neefektivním zobrazováním reklamy těm, kteří o 

danou službu nebo produkt nemají vůbec zájem. Propojením sdělení s produktem a 

navíc vhodně zvolenou cílovou skupinou zákazníků pak dosáhneme toho, že je reklama 

velice efektivní a navíc i levná v porovnání se zbývajícími možnostmi marketingu na 

trhu. 



18 
 

2 Nástroje internetového marketingu 

Když si společnost uvědomí, že internet je pro její marketingovou kampaň 

vhodným médiem (anebo se rozhodne tuto možnost zahrnout do svého již 

vypracovaného marketingového mixu), povětšinou stojí před problémem volby, jakou 

cestou se vydat a o co se začít zajímat. Stejně tak jako existuje množství formátů 

v klasickém marketingu, i na internetu – a je to dáno jeho velikostí a variabilitou – se 

setkáme s množstvím nástrojů, které je nutno poznat a vybrat z nich tu správnou 

variantu pro konkrétní potřeby. Mezi nástroje IM patří4: 

� internetová reklama 

���� placený zápis do katalogu 

���� platba za umístění 

���� platba za proklik 

���� výměnné bannerové systémy 

���� soukromé prostory velkých serverů 

���� systémy mediálních agentur 

� internetová komunikace se zákazníkem 

� e-mail marketing (včetně virálního marketingu) 

� provizní systémy 

� webová prezentace v podobě www stránek 

Použití jednotlivých nástrojů se liší v souvislosti s potřebami, které je nutné pomocí 

marketingu na internetu obsáhnout. Každý má jiné možnosti a každý se hodí pro 

propagaci jiného druhu zboží nebo služby. A samozřejmě v neposlední řadě mají také 

různé dopady na návštěvníky internetu, kteří se s nimi setkávají. Zatímco internetová 

reklama a e-mail marketing slouží k přímé propagaci zboží nebo služby, internetová 

komunikace slouží spíše k podpoře prodeje samotného, tedy již ve fázi, kdy zákazník 

projeví o spolupráci zájem. Provizní systémy zase umožní zajistit si přísun nových 

zákazníků a webové stránky pomohou přetvořit zaujatého návštěvníka ve spokojeného 

zákazníka. 

                                                 
4 BACH, Ondřej. Trendy v internetovém marketingu [online]. Evalor.cz, 1/2007 [cit. 2007-11-20], 
dostupné z: http://www.evalor.cz/clanky-internetovy-marketing/trendy-v-internetovem-marketingu.html 
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Kromě samotného propagování zboží nebo služeb však také potřebujeme nástroje, 

které nás budou informovat o úspěšnosti jednotlivých marketingových kampaní, ale i 

prostředků. Jedná se o produkty k měření návštěvnosti, efektivnosti reklamních 

kampaní nebo výše návratnosti investovaných prostředků. Většina poskytovatelů 

webového prostoru, tzv. webhostingu, nabízí na svých serverech bezplatně statistiky 

návštěvnosti stránek, které v kombinaci s dalšími nástroji mohou zodpovědět právě 

otázky typu „Byla tato kampaň úspěšná?“ nebo „Jaké jsou náklady na jednoho 

návštěvníka/zákazníka?“. Jedním z oblíbených nástrojů tohoto typu je Google 

Analytics, kterému se budu podrobněji věnovat v dalším textu. 

2.1 Internetová reklama 

Internetová reklama tvoří hlavní nástroj internetového marketingu a je jeho 

nedílnou součástí. Pod tímto pojmem se skrývá mnoho dílčích služeb, které je možno 

pro propagaci využít: 

� Placený zápis do katalogu (Paid-For-Inclusion, PFI) – jedná se 

pravděpodobně o nejstarší možnost reklamy ve vyhledávačích nebo katalozích. 

Katalog je internetová služba (webová stránka), který soustřeďuje na jednom 

místě odkazy na stránky zaměřené na podobná témata a přehledně je třídí. 

Placený zápis zaručí majiteli zobrazení odkazu na jeho stránku buď na předních 

pozicích v kategorii, lepší podmínky zápisu (např. logo, mapka apod.) nebo 

kombinaci těchto variant. 

� Platba za umístění (Paid-Placement, PP) – je v mnohém podobné předchozí 

variantě s tím, že se jedná o umístění ve vyhledávání. Tzn. tento typ reklamy je 

vázaný na klíčové slovo (keyword – KW) a po jeho vyhledání se zobrazí na lepší, 

vyšší pozici v seznamu výsledků než ostatní. 

� Platba za proklik (Pay-Per-Click, PPC) – velice moderní a aktuální možnost 

placené reklamy. Její zadavatel platí pouze za návštěvníky/zákazníky, kteří přes 

danou reklamu na jeho webovou stránku přišli, resp. proklikali se. Nevýhoda a 

zároveň výhoda tohoto systému je v tom, že se většinou jedná o naprosto 

otevřený konkurenční boj, a tak pro vysoce konkurenční slova (např. plastová 

okna) mohou být ceny za proklik – a tedy za jednotlivého zákazníka velice 

vysoké a mohou se rovnat jiným formátům internetové reklamy. Na druhé straně 
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je však možné realizovat kampaně v PPC systémech velice pružně a to i pro 

stovky klíčových slov a jejich kombinací a tím dosáhnout velice zajímavých cen 

za proklik (např. u Etargetu od 1 Kč, portál Seznam.cz udává minimální cenu za 

proklik ve svém novém systému Sklik dokonce 0,2 Kč). Systémy PPC pak 

fungují ve dvou variantách, kde princip je stejný pro obě, ale rozdíl je v umístění 

reklamního bloku 

���� Kontextová reklama – zobrazuje se výhradně u článků (jako součást 

textu v kontextu) a je výhodná zejména pro produkty nebo služby, 

které se váží k nějakému oblíbenému tématu. 

���� Reklama ve vyhledávačích – odkaz se zobrazí na stránce s výsledky 

v souvislosti s klíčovým slovem použitým pro vyhledávání. Obvykle 

bývají tyto odkazy od nativních výsledků vyhledávání odlišeny 

barevně a také textem „Sponzorované odkazy“ nebo textem s 

podobným významem. 

� Výměnné bannerové systémy – jsou oblíbené u malých projektů nebo u stránek, 

které sice potřebují získat návštěvníky, ale nechtějí investovat velké finanční 

částky. Fungují na principu výměny bannerů – za předem stanovených pravidel 

pro jednotlivé rozměry získává „nájemce“ prostoru na svých stránkách kredit, 

který může v systému opět využít na „pronájem“ pozic na partnerských webech. 

Důležitým znakem těchto systémů je to, že není nutné dodržovat výměnný poměr 

1:1 – tzn. můžeme nabízet prostor pro banner 88×31px5 a využívat prostor 

468×60px (zde se však setkáme s nepoměrem získaných a požadovaných 

kreditů). Typizované rozměry bannerů jsou: 468×60, 250×250, 234×60, 

160×600, 120×600, 125×125, 120×240, 120×90px, 120×60 a 88×31px. 

                                                 
5 px – nejmenší jednotka digitální rastrové grafiky, představuje např. jeden bod na mřížce monitoru 
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Obrázek 2 - Typizované rozměry bannerů (zmenšeno) 

 

� Soukromé prostory velkých portálů – jedná se o plochu, kterou na svých 

stránkách nabízejí velké portály k dispozici inzerentům. Nevýhodou tohoto typu 

internetové reklamy je relativně nízká míra prokliku (Click-through rate, CTR). 

Může však velice pozitivně ovlivnit vnímání značky či nového produktu, a proto 

je většinou (souvisí to také s vysokou cenou těchto ploch) využíván zavedenými 

značkami, které se snaží zapůsobit na zákazníky s novou nabídkou, která však 

není v přímé souvislosti s nutností navštívit webovou stránku inzerenta (typicky 

mobilní operátoři a jejich reklamní kampaně k Vánocům či jiným příležitostem). 

Tyto prostory nabízí například portály Seznam, Centrum, Atlas a podobné 

stránky. 

� Systémy mediálních agentur – fungují na bázi provizí za poskytování prostoru 

pro inzerenta. Inzerent si vybírá partnera ze seznamu spolupracujících s mediální 

agenturou a odpadá tím problém s nacházením vhodného webu pro umístění 

reklamy. Na druhou stranu tyto systémy bývají obvykle dražší než ostatní 
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varianty, neboť se na jejich provozu přímo podílí v roli prostředníka navíc 

mediální agentura. 

Různé formy internetové reklamy jsou jistě nejvyužívanějším nástrojem 

internetového marketingu a mnoho agentur, které mezi své produkty řadí také 

internetový marketing, se de facto zabývá pouze některým z druhů internetové reklamy, 

nikoliv celkovou koncepcí marketingu prostřednictvím internetu.  

2.2 Internetová komunikace se zákazníkem 

Od nástupu internetu se mnoho procesů, které od nepaměti provázejí obchodování a 

prodej výrobků a služeb, zjednodušilo. Jednou z klíčových oblastí pokroku je oblast 

komunikace se zákazníkem, která sehrává podstatnou roli ve vztahu se zákazníky. Na 

počátku všech jejich zjednodušení a usnadnění stála elektronická pošta, která ve své 

téměř nezměněné podobě (zaměříme-li se na její podstatu, tedy odeslání sdělení pomocí 

internetu, nikoli na nové, moderní služby, které bývají součástí poštovních klientů či 

služeb) funguje od počátku internetu. Dnes do internetové komunikace mimo základní 

elektronickou poštu však patří i různé systémy pro řízení vztahu se zákazníky 

(Customer Relationship Management, CRM), které umožňují společnostem kromě 

komunikace také řízení celých procesů - počínaje objednávkou, přes její vyřízení a 

automatickou emailovou komunikaci se zákazníkem až po případnou reklamaci 

objednávky. Dále zde jistě najdeme různá fóra nebo konference, chaty či klienty pro 

komunikaci v reálném čase (Instant Messaging, IM) apod.  

2.3 E-mail marketing 

E-mail marketing, jak již z jeho názvu vyplývá, je založen na využití e-mailového 

přenosu zpráv mezi inzerentem a zákazníkem. Na rozdíl od předchozí varianty ovšem 

pracuje přímo s reklamními sděleními, nejedná se tedy o samotnou komunikaci. Opět 

rozlišujeme několik možností, resp. nástrojů emailového marketingu. 

� Opt-in email – tento termín označuje emaily, k jejichž zasílání byla zákazníkovi 

nabídnuta možnost (typicky při registraci či objednávce zatrhávací pole pro 

zasílání novinek). Obvykle se jedná o různé mailing listy6, newslettery7, reklamní 

                                                 
6 mailing list – soubor jmen a emailových adres, využívaný jednotlivcem nebo organizací k hromadnému 
odesílání sdělení 
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sdělení apod. Možnost volby a její následné potvrzení je v tomto případě velice 

důležité, protože bez předchozího souhlasu se jedná o nevyžádanou poštu (spam). 

� Součást freemailů – některé freemailové služby8 nebo servery vkládají do mailů 

posílaných prostřednictvím svého rozhraní reklamní sdělení partnerských 

společností či inzerentů. Zde se opět nejedná o nevyžádanou poštu, protože 

uživatelé služeb freemailů jsou při registraci do tohoto systému upozorněni na 

možnost využití registračních údajů pro potřeby třetí strany. 

� Virální marketing9 – jde o sdělení zasílané buďto přímo potenciálnímu 

zákazníkovi, nebo častěji přeposílané emailem. Je to druh reklamy, který se šíří 

„sám“. Je to velice účinná metoda, která je založená na povzbuzování příjemců 

k dalšímu šíření sdělení. Může nabývat různých forem, od nevinných žertovných 

zpráv až po zdařilé dílka jako jsou online hry nebo videa. Virální marketing se 

vyskytuje v různých formách. 

���� přeposílání – začátek řetězce je u lidí, kteří dali svolení společnosti 

k zasílání zprávy, tak jako v prvním případě (pozn. Opt-in). Dále se 

však šíří na bázi soukromé korespondence mezi známými nebo 

příbuznými. Největší oblibě se těší multimediální soubory a hry. 

���� e-mail výzva – obsahuje odkaz na stránky s možností odeslání zprávy 

kamarádovi. Kromě avizované hry obdrží adresát také reklamní 

sdělení. 

���� výzva na webu – stejný princip, výzva k vytvoření e-mailu je přímo 

součástí prezentace. 

���� virální web-link – kromě emailu je však možno odkaz pro odeslání 

článku nebo hříčky umístit přímo do textu zajímavého článku nebo do 

menu virtuální interaktivní hry. Pak se již nejedná o virální marketing 

v pravém slova smyslu, ale např. o „on-line public relations“. 

Jako forma internetového marketingu je oslovení pomocí emailu velice efektivní – 

sdělení přijde uživateli do schránky, a ten si jej může v klidu prohlédnout, aniž by musel 
                                                                                                                                               
7 newsletter – zpráva obsahující informaci o novinkách v tématech, které jsou pro objednatele newsletteru 
zajímavá a o kterých chce novinky dostávat 
8 freemailový server – umožňuje návštěvníkovi internetu vytvořit e-mailovou schránku zdarma, nicméně 
její používání je ovlivněno jinými podmínkami (zobrazování reklamy, reklamní sdělení apod.) 
9 HRAZDILA, Zdeněk. Virální marketing - ano či ne? [online]. Interval, 12. 8. 2004 [cit. 2007-11-22]. 
dostupné z: http://interval.cz/clanky/viralni-marketing-ano-ci-ne/. 
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informace vyhledávat. Obvykle se jedná o zajímavé nabídky, o kterých je jinak 

relativně obtížné se dozvědět – proto se tato forma propagace stala docela oblíbenou. 

Její obliba je také založena na tom, že uživatel obvykle ví, co může od konkrétní 

společnosti čekat. Nesmí se však jednat o spam (nevyžádanou poštu), který je pro jeho 

odesilatele i právně postižitelný. 

2.4 Provizní systémy 

Provizní systémy jsou velice moderní metodou internetového marketingu. 

Provozovatelé internetových služeb zapojení do takového systému sdílejí s ostatními 

uživateli provizi za zprostředkování prodeje. Tato provize je však většinou omezena 

nějakou zcela konkrétní podmínkou – např. u e-shopu provedením a zaplacením 

objednávky, ne jen navštívením stránky. Za nákup získá partner, přes jehož stránky 

zákazník přišel, předem dohodnutou provizi z prodeje a inzerent, v tomto případě ten, 

kdo získá zákazníka, zase realizovanou objednávku apod. Je to velice výhodný systém, 

nicméně je vhodný pouze pro některé druhy služeb, zejména internetové obchody. 

2.5 Webové stránky 

Samozřejmostí, která jde ruku v ruce se všemi druhy internetové reklamy nebo 

marketingu obecně, jsou dobře provedené webové stránky, které splňují jak požadavky 

na přístupnost a technické zpracování, tak také požadavky uživatelů na obsáhlost 

informací a jejich aktuálnost. V silné konkurenci také stále více dominují požadavky na 

přehlednost, design ale i schopnost zaujmout. Právě s poslední zmiňovanou vlastností 

souvisí další důležitá součást toho, aby byly stránky navštěvovány, optimalizace pro 

internetové vyhledávače (Search Engine Optimization, SEO). 

2.6 SEO – Search Engine Optimization 

Optimalizace pro vyhledávače – SEO – je v poslední době dost často používaný 

a diskutovaný pojem. Pro mnoho vývojářů webových stránek se tento výraz stal téměř 

modlou a občas je také jeho význam přeceňován (zejména u malých projektů). 

Pod pojmem SEO se skrývá proces, respektive souhrn činností, které vedou 

k zvýšení množství ale zejména kvality, resp. zainteresovanosti návštěvníků 

internetových stránek. Cílem je získat takového návštěvníka, který má zájem o dané 
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téma (produkt, službu) a může se z něj stát zákazník. Podružným cílem je tedy 

eliminace těch návštěvníků, kteří s informacemi obsaženými na stránkách přijdou 

do styku víceméně náhodně, např. jako reakci na špatně zadaný dotaz do vyhledávače. 

S vyhledávacími nástroji navíc SEO velice úzce souvisí. Je to totiž technika určená 

primárně pro jejich vyhledávací algoritmy. Snahou je získat optimalizací stránek lepší 

pozici ve výsledcích internetového vyhledávání. Pořadí je totiž z hlediska přilákání 

nových návštěvníků zcela klíčové – čím výše se stránka ve výsledcích zobrazí, tím větší 

je také šance, že si ji uživatel vybere a na odkaz klikne. A toto pořadí je dáno 

vyhodnocením kvality stránky dle algoritmu vyhledávače na základě různých kritérií. 

Na rozdíl od reklamy v jakékoliv formě se u optimalizace jedná o „zviditelnění“ 

stránek prostřednictvím přirozeného způsobu. Jedná se totiž o úpravu zdrojového kódu 

stránky tak, aby odpovídal standardům a také aby využíval potenciálu vyhledávačů. 

Díky tomu může být stránka zoptimalizována pro několik vybraných klíčových slov bez 

nutnosti vynakládání dalších prostředků pro získání návštěvníků, což je značná výhoda 

oproti placeným reklamním formátům, kdy za každého návštěvníka platíme určitou 

cenu. Je však nutno počítat s počátečními náklady na optimalizaci. 

2.6.1 Vyhledávací služby 

Každý vyhledávač funguje na principu porovnání dotazu, který mu tazatel zadá 

s obsahem své interní databáze, která obsahuje internetové stránky. Protože však pro 

každý (obvyklý) dotaz existuje v databázi obrovský počet stránek10, který s ním 

nějakým způsobem mohou korespondovat, je jeho hlavním úkolem posoudit kvalitu 

těchto stránek a předložit je uživateli ve výsledcích seřazené podle relevantnosti – 

nejlépe vyhodnocené ve vrchní části seznamu atd. 

Protože nejsou známy přesné metody algoritmů pro posouzení kvality stránky (jsou 

přísným tajemstvím každé společnosti), je potřeba se při optimalizaci spokojit 

s dostupnými empirickými daty a odhady expertů. Základní princip je však jasný i 

laikovi – pozice ve výsledcích vyhledávání závisí na tom, do jaké míry – dle parametrů 

vyhledávacího algoritmu – splňuje stránka požadavky a očekávání tazatele. Mezi tyto 

parametry – právě podle vypozorovaných a obecně známých informací – patří počet 

externích odkazů na stránku, četnost a pestrost výskytu klíčových slov, aktuálnosti 

obsahu apod. 

                                                 
10 např. pro dotaz „plastová okna“ vrátí Google přibližně 1 270 000 stránek (stav ke dni 12.11.2007) 
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K plnění cílů optimalizace – tedy zlepšování hodnocení vyhledávači pro relevantní 

dotazy a zlepšování pozice ve výsledcích vyhledávání – se používá mnoho metod, které 

bychom mohli rozdělit do 3 hlavních skupin. Jsou to ON-PAGE faktory, OFF-PAGE 

faktory a tzv. zakázané metody. Metody obsažené v každé ze skupin se pokusím ve 

stručnosti nastínit. 

2.6.2 ON-PAGE faktory (optimalizace obsahu stránky) 

Jako ON-PAGE faktory označujeme v SEO vše, co se vyskytuje na jedné webové 

stránce. Ať už se jedná o samotný obsah stránky, tedy text a obrázky na ní umístěné, 

nebo použití nadpisů, hlavičky, externích i interních odkazů na stránce anebo o klíčová 

slova, pro která chceme stránku optimalizovat. 

Kvalitní a aktuální obsah – webové stránky existují (hlavně) pro prezentaci 

nějakých informací. Proto je kvalita obsahu velice důležitým faktorem. Také je dobré si 

při optimalizaci uvědomit, že texty na webu jsou primárně určeny uživatelům a nikoli 

vyhledávačům, proto by měly dávat smysl a neměly by být přeplněny klíčovými slovy. 

Klíčová slova (keywords) – jsou z hlediska optimalizace nejdůležitějším prvkem 

stránek. Jsou důležitá proto, aby stránky mohl vyhledávač nalézt. Pokud tazatel zadá 

vyhledávači dotaz na „plastová okna“ a na stránkách firmy, která se jejich výrobou 

zabývá, tato kombinace nebude, vyhledávač stránku jako odpovídající dotazu nezobrazí. 

Je vhodné web rozdělit na více stránek a každou z nich optimalizovat pro jiná, pro 

obsah relevantní, klíčová slova. 

Velice dobře jsou vyhledávači hodnocena klíčová slova přímo v URL adrese. Proto 

je snahou při optimalizaci vytvářet takové adresy, aby co nejlépe odpovídaly svým 

názvem obsahu stránky (např. pro šestikomorová plastová okna www.plastova-

okna.cz/sestikomorovy-system/). Zároveň však nesmí být příliš dlouhé, protože to pak 

odrazuje návštěvníky od odkazování na stránku. To samé platí pro její titulek, meta 

tagy11 apod. 

Ke klíčovým slovům se také váže pojem OOP (Over Optimization Penalties). Jedná 

se o „přeoptimalizování stránky“, což zjednodušeně znamená, že klíčová slova jsou na 

stránce s vyšší četností, než je pro dobře zoptimalizovanou stránku vhodné (uvádí se 2 – 

7%, podle vyhledávače). 

                                                 
11 meta tagy – speciální značky v kódu webové stránky, které se nezobrazí návštěvníkovi, ale jsou 
využitelné pro informování prohížeče např. o znakové sadě stránky, jejím popisu, KW apod. 
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Stop slova – jsou to slova, která nenesou žádnou významovou informaci. V češtině 

a, i, nebo a další. Z angličtiny např. and, or, but about atd. Vyhledávače tyto slova 

částečně ignorují, proto je vhodné se jich vyvarovat zejména v nadpisu stránky, jejím 

popisu nebo výčtu klíčových slov. 

Škodící slova – tato slova sice nesou významovou informaci, nicméně snižují 

hodnocení stránky pro některé dotazy. Například slovo obchod, prodat nebo koupit jsou 

škodící slova, pokud člověk hledá recenzi produktu. Speciální kategorií škodících slov 

jsou výrazy spojená se sexem. Při standardním vyhledávání (pokud tazatel nezadá 

přímo toto klíčové slovo) nejsou takovéto stránky vůbec zobrazovány. 

2.6.3 OFF-PAGE faktory 

OFF-PAGE faktory jsou všechno to, co ovlivňuje hodnocení stránky, ale není na ní 

přímo obsaženo. Patří sem zejména odkazy na tuto stránku (jak externí, tak z ostatních 

stránek webu). Všechny odkazy směřující zpět na stránku vyjadřují její kvalitu (Google 

PageRank, Seznam S-Rank, Jyxo JyxoRank atd.). Kromě odkazů a rankingu stránky do 

této kategorie patří také anchor text. 

Zpětné odkazy (backlink) – hlavním přínosem WWW (World Wide Web), neboli 

celosvětové pavučiny, je vzájemné propojení hypertextových dokumentů odkazy. 

V oblasti SEO se vžil termín zpětný odkaz, kterým je každý odkaz na konkrétní 

dokument, který na internetu existuje. Může se tak jednat o odkaz v katalogu, na 

kamarádových stránkách ale i o odkaz na stránkách vlastních. 

Budování zpětných odkazů je jedna z nejnáročnějších a nejzdlouhavějších činností, 

která s optimalizací pro vyhledávače souvisí. V podstatě existují 3 možnosti, jak zpětný 

odkaz vytvořit. První z nich (a také nejjednodušší) je zaplacení si této služby u nějaké 

specializované firmy. Tyto společnosti provozují desítky stránek, na něž umístí odkaz 

na požadovanou stránku. Druhá varianta je výměna odkazů – záleží na dohodě mezi 

majiteli webových stránek, zda si odkazy na své stránky vzájemně vymění. A nakonec 

třetí, nejtěžší, zato však nejefektivnější postup – zpětné odkazy vytváří sami návštěvníci 

stránek (např. na svých blozích, ve fórech apod.). Pro tuto variantu je však potřeba mít 

na stránkách kvalitní obsah, který budou chtít návštěvníci rozšířit mezi další uživatele 

internetu. Je však nutné dbát na to, aby odkazy byly pokud možno umístěny na 

tematicky podobných stránkách. Ty jsou totiž nejlépe hodnoceny vyhledávacími 

mechanismy. 
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PageRang, S-Rank apod. – jedná se o pojmy užívané vyhledávači pro ohodnocení 

kvality stránky na základě zpětných odkazů. Princip počítání rankingu stránky není 

u žádného z vyhledávačů zveřejněn, nicméně bude u všech podobný, jen váhy budou 

jinak nastaveny. Ranking stránek vlastně znamená, že jedna stránka tím, že odkazuje na 

jinou, ji tak vlastně dává hlas. Čím více bude mít odkazovaná stránka „hlasů“ a čím 

lepší budou mít odkazující stránky ranking, tím lépe se bude také umísťovat ve 

vyhledávačích.  

Anchor text – důležitým OFF-PAGE faktorem je také anchor text, nebo také text 

odkazu. Je důležitý proto, že v sobě nese de facto klíčové slovo. Nejlépe je jeho význam 

vidět na příkladu. Má-li internetový obchod v katalogu např. bílé plastové okno, pak 

mnohem lepší, než použití „Pro detail klikněte ZDE“ je „Detail – bílé plastové okno“. 

Protože je anchor text vyhledávači dobře hodnocen, je vhodné se jeho znění věnovat 

i při optimalizaci a nabízení odkazů k výměně či při registraci do katalogů. 

2.6.4 Zakázané metody 

Zakázaných metod v oblasti SEO existuje celá řada. Jsou to takové techniky, které 

mají vést k oklamání robotů vyhledávacích serverů a tím ke zvýšení kvality stránek a 

lepší pozice ve vyhledávači. Mezi nejznámější patří: 

Skrytý text nebo odkazy – text, který je návštěvníkovi skryt (např. stejná barva 

textu jako pozadí), se považuje za spam. Nemá žádný pozitivní dopad na kvalitu stránky 

a slouží jen a pouze ke zvýšení rankingu. To samé platí o odkazech. 

Malý text – je to obvykle text na konci stránky, který opět s jejím obsahem 

nesouvisí, návštěvník jej mnohdy nemůže ani přečíst a má opět ovlivnit rozhodování 

vyhledávače o kvalitě stránky. 

Nesouvisející slova – pokud se stránka zabývá prodejem plastových oken, pak 

klamavé slovo může být „levná půjčka“ nebo cokoliv jiného, co s obsahem nesouvisí. 

Využívají se obvykle hodně a často vyhledávaná slova a spojení. 

Často opakovaná slova – kromě toho, že častým opakováním slova se dosáhne 

pouze krátkodobého efektu zlepšení pozice, neboť jeho četné užití na jedné stránce 

vyhledávače penalizují, můžeme tuto metodu považovat také za spam, neboť nepřinášejí 

stránce žádnou významovou informaci. 
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Cloaking – neboli podsouvání jiné stránky vyhledávači než uživateli. Podsunutá 

stránka se optimalizuje pro konkrétní vyhledávač a klíčové slovo a po kliknutí na 

takový odkaz je uživatel přesměrován na stránku jinou. 

Odkazové farmy – speciální stránky, jejichž obsahem jsou pouze odkazy. Jsou 

odlišné od katalogů, které jsou samozřejmě legální, v tom, že nemají obsah nijak 

rozdělen a obsahují pouze odkazy na jiné stránky. 

Duplicitní stránky se stejným obsahem – je to spíše chyba vyhledávače, pokud 

zobrazí stránku se stejným obsahem pod různými adresami, může se však také jednat o 

pokus podsunout vyhledávači dvě adresy pro zvýšení šance na návštěvníka. 
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3 Nástroje pro měření návštěvnosti 

Návštěvnost webových stránek je dnes téměř magickým zaklínadlem pro většinu 

společností, které se zabývají poskytováním reklamy na internetu. Nutno přiznat, že do 

jisté míry mají pravdu – čím vyšší mají stránky návštěvnost, tím větší je šance, že 

někteří z návštěvníků se stanou také zákazníky společnosti. Obvyklým problémem 

zmíněných společností, agentur nebo i jednotlivců, kteří se doslova chlubí tím, že zvýší 

webu návštěvnost o tolik a tolik procent je to, že se málokdy zabývají právě oním 

poměrem mezi návštěvníkem a zákazníkem. Ten je ovšem pro výsledný efekt jakékoliv 

marketingové kampaně (a nejen na internetu) klíčový – co má společnost z toho, že 

vynaloží ohromné sumy, aby měla nejlepší návštěvnost svých stránek v daném 

segmentu trhu, když návštěvníky, kteří stránky shlédli, zajímají výborně zpracované 

technické detaily zboží které poté koupí jinde? 

A tímto se dostáváme k jádru problému. Pokud společnost vynakládá nemalé peníze 

na to, aby její stránky byly hojně navštěvovány, pak cílem každého webmastera, nebo 

jednoduše člověka, který má v popisu práce starost o webové stránky, by měla být 

možnost kontroly a přehledu o tom, jací návštěvníci přes dané reklamní kanály chodí. 

Naštěstí již v dnešní době existuje množství nástrojů, které právě tuto kontrolu 

umožňují. Bohužel však neexistuje nástroj univerzální. Jejich spojením se však můžeme 

dopátrat velice zajímavých ukazatelů, které mají reálný dopad na výsledný profit 

společnosti. 

3.1 AWStats 

AWStats (Advanced Web Statistics) je program, který pod licencí Open Source 

slouží k analýze logových souborů různých formátů webových serverů s různými 

operačními systémy. Zmiňuji se zde o tomto programu proto, že je to zřejmě ten 

nejdostupnější nástroj, který může každý správce využít pro analýzu návštěvnosti 

webových stránek. Podmínkou samozřejmě je, aby tento program byl na zvoleném 

webovém serveru nainstalován. Pokud tomu tak není (dnes však již je AWStats 

považován za nezbytnou součást webových hostingových služeb), pak nezbývá než 

využít nějakou jinou možnost, o kterých bude řeč dále. 
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Výstupem AWStats je přehledná webová stránka (viz. Obrázek 2 – AWStats 

Dashboard), která obsahuje komplexní přehled o všech statistikách, které dokáže 

program shromažďovat. 

Obrázek 3 - AWStats Dashboard 

 

Jak je z přiloženého obrázku vidět, dává nám tento program k dispozici množství 

informací o provozu na našich stránkách a jeho velkou výhodou je to, že tuto činnost 

provádí automaticky, bez jakéhokoliv vnějšího zásahu od správce webových stránek 

nebo kohokoliv jiného. Nicméně je to „pouze“ nástroj pro analýzu log souborů12, a tak 

nám neumožní nahlédnout hlouběji do struktury návštěvníků, nedokážeme pomocí něj 

zjistit, odkud na webovou stránku přišli ani ze které stránky odešli. Jeho pozice je však 
                                                 
12 log soubory (logování = zaznamenávání) jsou často užívány pro zaznamenávání událostí, které 
provázejí běh programu – v tomto případě běh skriptu na webovém serveru; většinou se jedná o textový 
soubor s přesně definovanou strukturou dat v něm uložených  
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nezastupitelná v mnoha jiných ohledech – udává přesnou statistiku návštěv 

generovanou lidmi a dokáže ji odlišit od návštěv robotů a podobných „nelidských“ 

webu nebo dokáže evidovat množství přenesených dat ze serveru. 

3.2 Další možnosti měření návštěvnosti 

Jak jsem již zmínil výše, pro ty uživatele webových služeb, jimž majitelé hostingu 

neumožní využívat služeb programu AWStats, existují volně dostupné alternativy. Na 

rozdíl od tohoto analyzátoru log souborů však nenabízejí tolik možností (zejména ve 

verzích dostupných zdarma). Pro získání základního přehledu o množství zobrazených 

stránek nebo o počtu návštěvníků však bohatě dostačují. 

Všechny tyto služby fungují na podobném principu – pro to, aby byly schopny 

zobrazit data relevantní pro danou stránku, je nutno tuto konkrétní stránku na webových 

stránkách měřící služby zaregistrovat a na tuto stránku, kterou chceme zahrnout do 

měření, vložit kód, který je při registraci vygenerován. Pro uživatele webových stránek 

to má neblahý dopad v tom, že při načítání webové stránky je poslán také požadavek na 

server dané služby a tak se může její načítání zpomalit. Je to daň za to, že chceme mít 

přehled o návštěvnících. 

3.2.1 Toplist 

Služby tohoto systému využívá přes 500 tisíc serverů a jedná se o nejužívanější 

systém pro audit návštěvnosti. Kromě měření návštěvnosti nabízí Toplist také katalog, 

do kterého si může zájemce stránky zaregistrovat, a tak získat další návštěvníky. 

Registrace do tohoto systému je velice rychlá a jednoduchá a uživatel má možnost 

výběru mezi devíti variantami kódu na stránku (od průhledného bodu, který nijak 

nezmění vzhled stránek až po podrobnou tabulku s přehledem o celkové, měsíční, 

týdenní i denní návštěvnosti). Nevýhodou Toplistu je to, že poskytuje víceméně 

základní statistiky bez možnosti jejich rozšíření. Náhled stránky pro vyhledávání 

v katalogu a přehled statistik nabízí následující obrázek. 
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Obrázek 4 - Toplist.cz 

 

3.2.2 Navrcholu 

Ve své podstatě nabízí podobnou škálu služeb jako Toplist. Patří mezi ně měření 

návštěvnosti stránek, základní statistiky, katalog a další. Hlavní výhodou oproti Toplistu 

je možnost zaplatit si lepší a přehlednější statistiky a tím získat podrobnější přehled 

o návštěvnících. Také umožňuje zvolit periodu, za kterou chceme statistiky zobrazit.  

Obrázek 5 - Navrcholu.cz 

 

3.2.3 Google Analytics 

Asi nejlepší variantou pro sledování návštěvnosti je využití platformy Google 

Analytics, která je v současné době na úplném vrcholu mezi analytickými nástroji 

a navíc, jako většina produktů z dílny Googlu, její používání je zcela zdarma. 
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Pro dlouholeté uživatele internetu a webové vývojáře se ovšem nejedná o nový 

produkt. Firma Google v roce 2005 provedla akvizici s firmou Urchin Software 

Corporation, která vyvinula softwarový nástroj pro analýzu log souborů web serverů 

Urchin on Demand (podobně jako AWStats). Ve své době byl tento program velice 

oblíbený hlavně pro svou schopnost rychle a efektivně analyzovat log soubory velkých 

webových serverů. 

Od roku 2005, kdy Google spustil vlastní analytický nástroj vyvinutý právě na 

základech Urchinu, se tento nástroj stal velmi oblíbeným zejména proto, že je velice 

dobře přizpůsobitelný potřebám uživatele. Na rozdíl od ostatních nástrojů dokáže kromě 

velice detailní statistiky přístupů (počet návštěvníků, návštěv, zobrazených stránek atd.) 

zobrazit také lokaci návštěvníků v celosvětovém měřítku a dokáže velice dobře 

informovat o tom, odkud návštěvníci přišli (např. také to, ze které reklamní kampaně) 

a jak se na stránkách chovali (nejprohlíženější stránky, odkud stránku opustili, zda se 

jednalo o nového, či vracejícího se návštěvníka apod.). 

Hlavní výhodou tohoto nástroje je to, že umožňuje definici vlastních cílů. Pod tímto 

pojmem se skrývá možnost nastavit konkrétní stránku webu jako cíl, který je klíčový 

pro generování profitu (v případě komerčně zaměřených stránek). U internetového 

obchodu to je většinou stránka potvrzení o provedení objednávky. A v kombinaci se 

statistikami návštěvnosti můžeme získat velice zajímavé údaje – např. zda návštěvníci 

přicházející přes konkrétní marketingovou kampaň u nás nakupují zboží. 

GA jde však ještě dál a umožňuje využívat také modulu pro E-commerce, který 

dokáže získávat informace o objednaných produktech a sestavovat opět velice podrobné 

statistiky (např. průměrná cena objednávky, počet objednávek konkrétního zboží, 

celkový profit apod.). Tento modul najde využití zejména u elektronických obchodů. 
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Obrázek 6 - Google Analytics 
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4 Analýza a vývoj společnosti KPK System s.r.o. 

4.1 O společnosti 

Společnost KPK System s.r.o. působí na trhu od roku 2006 a veškerou svou 

podnikatelskou činnost realizuje prostřednictvím internetu. Jedná se tedy o relativně 

mladou firmu, která je stále ve fázi vývoje a prochází určitými nutnými změnami, které 

se dotýkají hlavně vymezení podnikatelského záměru a dosažení stabilního cash-flow. 

Jako předmět podnikání byly při vzniku společnosti zvoleny činnosti blízké svým 

zaměřením obchodování s automobily a jejich doplňky: 

- reklamní činnost a marketing 

- maloobchod motorovými vozidly a jejich příslušenstvím 

- maloobchod provozovaný mimo řádné provozovny  

- organizování sportovních soutěží  

- vydavatelské a nakladatelské činnosti  

- zprostředkování obchodu a služeb  

- specializovaný maloobchod a maloobchod se smíšeným zbožím 

4.2 Historie společnosti 

Společnost byla založena třemi společníky, kteří v ní vlastní třetinové podíly. 

Momentálně firma nikoho nezaměstnává a veškeré činnosti, které jsou nutné pro její 

chod, si majitelé zajišťují sami. Společnost vznikla v reakci na myšlenku založit 

internetový inzertní server, který byl také pilotním projektem společnosti. Postupem 

doby se společníci rozhodli rozšířit nabízené služby o internetový obchod sportovními 

doplňky pro automobily a prodej sportovních motoristických sedaček. 

4.2.1 MaxCar.cz 

Inzertní server dostupný na adrese http://www.maxcar.cz byl prvním projektem 

společnosti. V době jeho vývoje neexistoval na trhu podobně rozsáhlý a komplexní 

inzertní systém. Server byl původně zamýšlen jako alternativa k velkým hráčům 

v oblasti, jako jsou servery tipcars.com, sauto.cz nebo cars.cz, zaměřený zejména na 

soukromé inzerenty. Tato myšlenka byla posílena právě slabou podporou tohoto 

segmentu prodejců ojetých automobilů. Podle prvotní koncepce byl tedy vytvořen 
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systém, který byl založený na bezplatné soukromé inzerci a doplněný o placenou inzerci 

pro firmy podnikající v oblasti prodeje ojetých vozidel. Po počátečních problémech, 

které provázely období startu služby, se podařilo dosáhnout určité míry návštěvnosti, 

nicméně soukromá inzerce a malé množství inzerujících autobazarů byl velice slabý 

zdroj obsahu, a tak pro potenciální návštěvníky nebyly stránky příliš atraktivní. Proto se 

majitelé společnosti rozhodli spojit služby inzertního serveru s prodejem 

automobilových doplňků. Z důvodu neznalosti trhu se však rozhodli pro využití 

subdodávek a na svých stránkách zprovoznili pouze e-shop, jehož objednávky 

realizovala další právnická osoba. 

V současné době byly stránky www.maxcar.cz odsunuty do pozadí zájmu majitelů 

společnosti, protože negenerovaly potřebný zisk pro zabezpečení chodu společnosti 

a navíc se objevily nové možnosti podnikání, které byly po úvaze zvoleny za 

atraktivnější. 

4.2.2 Tuning-RS 

V současnosti stěžejním projektem společnosti KPK System s.r.o. je internetový 

obchod s automobilovými sportovními doplňky pod názvem Tuning-RS 

(http://www.tuning-rs.com). Tyto stránky společnost odkoupila od předchozího majitele 

v průběhu března roku 2007. Společně s webovými stránkami získala společnost 

kontakty na dodavatele sortimentu a po nějakou dobu udržovala nabídku v nezměněné 

podobě. 

4.3 Strategické cíle firmy 

Mezi základní strategické cíle firmy patří především zvýšení tržního podílu v rámci 

segmentu prodeje automobilových a sportovních doplňků na českém trhu. Plnění tohoto 

cíle, vzhledem k tomu, že společnost podniká výhradně prostřednictvím internetu, je 

přímo navázáno na vývoj návštěvnosti webových stránek, zejména pak na konverzní 

poměr13. Tento cíl by se dal také definovat jako zvýšení objemu objednávek 

realizovaných pomocí internetového obchodu v daném časovém období. 

                                                 
13 konverzní poměr (z angličtiny Conversion Rate) neboli míra konverze udává procento návštěvníků 
internetových stránek, kteří dokončí požadovanou akci (např. provedou objednávku nebo se přihlásí 
k odebírání novinek); konverzní poměr (%) = počet zkonvertovaných návštěvníků / počet všech 
návštěvníků * 100, přičemž obvykle se tato hodnota pohybuje okolo 1%. 
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Dalším cílem je rozšiřování portfolia nabízených výrobků. Tento cíl je neméně 

důležitý než první uvedený, protože s počtem nabízených produktů stoupá šance na 

zaujetí zákazníka a tím pádem také na přímý prodej. Jeho dosažení je však složitější, 

alespoň co se týče vyjednávání s dodavateli. V tomto segmentu je totiž mnoho prodejců, 

kteří mají s dovozci nebo přímo s výrobci jednotlivých produktů uzavřeny smlouvy o 

spolupráci, které dodavatele zavazují ke spolupráci pouze s uvedeným odběratelem. 

V neposlední řadě se jedná o upevňování pozice společnosti a propagace jejího 

jména mezi veřejností. Tento cíl je nejobtížněji dosažitelný v krátkodobém horizontu, 

nicméně je možné pro jeho splnění položit vhodné základy tak, aby jeho splnění 

v delším období přineslo očekávaný efekt. Tímto je myšleno zejména zafixování jména 

společnosti KPK System jako kvalitního partnera pro nákup doplňků pro automobily, 

aby bylo dále možné rozšiřovat podnikatelské aktivity na základě této dobré zkušenosti 

zákazníků.  

4.4 Specifika společnosti 

Společnost KPK System s.r.o. se vyznačuje několika zásadními rysy, které ji jasně 

oddělují od jiných společností působících ve stejné oblasti. Tím hlavním je skutečnost, 

že společnost sama vznikla, jak jsem již uvedl, jako reakce na myšlenku vytvoření 

inzertního serveru pro prodej vozidel. Sami majitelé společnost zakládali bez 

předchozích zkušeností s podnikáním, a tak tento de facto projekt brali pouze jako 

zajímavou zkušenost. Výhodou v tomto přístupu spatřuji zejména fakt, že nejsou 

svazování vývojem okolo společnosti a do jisté míry se mohou i nadále snažit přicházet 

s nekonvenčními nápady, které je možno za příznivých okolností realizovat. Na druhou 

stranu je to však značná nevýhoda oproti konkurenci – majitelé sice neberou společnost 

na lehkou váhu a snaží se jí věnovat množství času a úsilí, nicméně vzhledem k tomu, 

že to není práce na plný úvazek, existují zde ještě mnohé rezervy. 

Dalším specifickým rysem je pole působnosti společnosti. Tím se již od počátku 

stal internet a v mnohém tak ovlivnil budoucí směřování firmy. Opět i tento faktor má 

kladnou a zápornou stránku. Pozitivem jsou jistě minimalizované náklady a úspora 

prostředků, kterých v počátcích každého podnikání není dostatek. Negativem je ovšem 

ta skutečnost, že veškerá jednání a komunikace se vedou v elektronické podobě, a tak se 

vytrácí možnost získat zkušenosti právě absolvováním intenzivních osobních jednání – 

ať už se zákazníky, nebo dodavateli. 
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4.5 Marketingová strategie společnosti 

Jak napsal uznávaný marketingový poradce Sergio Zyman ve své knize Konec 

marketingu, jak jsme jej dosud znali, marketing je jedna z činností, které by se měla 

společnost věnovat soustavně, ať už se jí daří, či nikoliv. Polevit ve snaze prezentovat 

výrobky, služby či značku firmy nemůže vést k jinému výsledku, než k útlumu prodeje 

a tím pádem v delším časovém horizontu k zániku společnosti.  

Společnost KPK System při spuštění prvního projektu, inzertního serveru 

MaxCar.cz, stála před následujícím problémem: máme sice skvělý produkt, ale jak 

přesvědčit návštěvníka internetu o tom, že právě tento inzertní server by mohl být pro 

něj přínosem? Proto se od počátku své existence snažila o definování jasných pravidel, 

která by vedla k cílené propagaci služby a jména společnosti. V následujících několika 

odstavcích bych rád shrnul, jak se situace v této oblasti vyvíjela v průběhu její 

existence. 

4.5.1 MaxCar.cz – počáteční prostředky reklamy 

Prvotní myšlenka, která vedla k vytvoření inzertního serveru MaxCar.cz, byla 

zaměřena na soukromé prodejce ojetých vozidel. Tento model se zdál jako velice 

efektivní, což se také později ukázalo v praxi, nicméně měl jeden zásadní nedostatek – 

vzhledem k zaměření serveru zde nebyl příliš velký prostor pro generování zisku. Pokud 

měla služba konkurovat podobným serverům na internetu, bylo nutné udržet inzerci pro 

jednotlivce na co nejnižší ceně, v tomto případě zcela zdarma. Proto přišla na řadu 

myšlenka nabízet možnost zvýraznění inzerátu formou umístění na hlavní stranu nebo 

do barevného rámečku. Tato služba byla zpoplatněna a měla již vést k ekonomickému 

přínosu celého projektu. Zde můžeme vidět první kroky v oblasti marketingu a samotné 

reklamy. 

Zpočátku fungování serveru se majitelé potýkali s problémem velice malé 

návštěvnosti. Ta byla samozřejmě způsobena dosud neznámou adresou bez jakékoliv 

propagace. Proto přišlo první rozhodnutí ohledně investice do reklamy, a tou byla 

placená služba zápisu do více než 50 českých internetových katalogů. Tento krok byl 

celkem vydařený a přivedl na stránky první návštěvníky i inzerenty. Myšlenka 

inzertního serveru tedy začínala nabírat na reálnosti. Protože však návštěvnost serveru 

nerostla tempem, které by si majitelé představovali, bylo nutné učinit další kroky, které 

by vedly k jejímu nárůstu.  
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Následovalo proto vytvoření návrhu letáku, který měl být umisťován za stěrače 

vozidel a měl přilákat další skupinu návštěvníků. Investice to nebyla nikterak vysoká, 

nicméně dopad této kampaně byl víceméně žalostný. Po roznesení 4000 ks letáků se 

návštěvnost zvedla o cca 3% a navíc nebylo možné říci, zda to bylo opravdu způsobeno 

touto kampaní nebo jinými faktory. Proto se od jakékoliv formy reklamy mimo internet 

do budoucna upustilo, s výjimkou reklamních předmětů, které byly vytvořeny pro lepší 

propagaci společnosti a značky. 

Mezi první opravdu reklamní formáty, které firma využila, byl výměnný reklamní 

internetový systém Billboard.cz. Tato služba funguje na principu nabídky a poptávky po 

reklamním prostoru v síti partnerských webů. Vytvořením prostoru pro cizí reklamní 

bannery získává inzerent na svůj účet u společnosti kredit, který může zase dále 

využívat pro nákup reklamního prostoru na jiných stránkách v rámci sítě. Tento systém 

se dosud na stránkách udržel bez větších změn. 

Dalším v té době posledním pokusem o zvýšení návštěvnosti stránek bylo využití 

nabídky placeného zápisu do katalogu největšího z českých vyhledávačů a katalogů, 

serveru Seznam.cz. Toto rozhodnutí se v dlouhodobém časovém horizontu ukázalo jako 

velice výhodné, neboť za relativně nízkou cenu (hrazenou paušálně za zápis do 

kategorie včetně loga společnosti a základního popisu) dosahuje návštěvnost 

generována tímto zdrojem (katalog Seznamu + vyhledávání) 49,34%14 z celkové 

návštěvnosti stránek. 

4.5.2 Úprava strategie MaxCar.cz 

Vzhledem k neutěšené situaci v podobě velice malých zisků generovaných 

systémem zvýrazňování inzerátu bylo nutné upravit stávající strategii celého serveru 

MaxCar.cz. Majitelé se rozhodli změnit jeho strukturu a vytvořit portál zaměřený nejen 

na inzerci vozidel a doplňků, ale zároveň na všechny motoristy a nadšence pro 

automobilový sport. Byla doplněna sekce Články, do kterých byly pravidelně přidávány 

texty zaměřené na automobilový svět a dále sekce Tuning shop, v které, jak již bylo 

uvedeno výše, byl hostován internetový obchod třetí strany. Z realizovaných 

objednávek pak byl domluven podíl na zisku. 

Rozšířením portfolia služeb nabízených na serveru se také otevřely nové možnosti 

pro změnu marketingové strategie. Původní formáty reklamy byly zachovány, aby byl 

                                                 
14 statistická data za rok 2007 
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zajištěn stálý příliv nových návštěvníků. Na stránkách však byl vytvořen reklamní 

prostor, který byl zčásti rozprodán a zčásti využit pro reklamní systém Google AdSense. 

Využitím prostoru na stránkách pro reklamu se podařilo kompenzovat doposud 

ztrátovou činnost serveru, a proto bylo rozhodnuto, že se bude v jeho provozování 

pokračovat i nadále. Díky prodeji dalších reklamních prostor se podařilo navázat 

spolupráci s jedním z nejvýznamnějších poskytovatelů služeb pro autobazary, firmou 

Autosoft, která je od roku 1991 tvůrcem specializovaného softwaru pro prodej vozidel. 

Díky tomuto spojení bylo na server importováno přes 24 000 automobilů a tím se také 

zvýšila jeho atraktivita.  

4.5.3 Tuning-RS – reklamní strategie 

Protože se během provozování serveru MaxCar.cz několikrát majitelé rozhodovali, 

zda nezmění oblast podnikání a nezaměří se více na prodej tuningových a 

automobilových doplňků, nabídka k odkoupení fungujícího e-shopu na adrese 

http://www.tuning-rs.com se jevila jako vhodná příležitost. V březnu roku 2007 došlo 

k postoupení práv k této doméně jejím předchozím vlastníkem a s tím také poskytnutí 

nezbytného know-how týkajícího se zejména strategie prodeje, prezentace a 

využívaných dodavatelských kanálů. 

U serveru Tuning-RS byla situace v mnohém odlišná oproti předchozímu případu. 

Jelikož byl v provozu již téměř 2 roky, podařilo se předchozímu vlastníkovi okolo něj 

vytvořit komunitu lidí, která se na stránky vracela a nakupovala. Problém nastal 

v okamžiku, kdy majitelé přestali mít na péči o tento server čas a hromadily se 

problémy s plněním objednávek a reakcemi na požadavky zákazníků. Proto se objem 

objednávek výrazně propadl a server ztratil punc kvalitního partnera v oblasti tuningu, 

jak jej mnoho zákazníků do té doby vnímalo. 

Reklamní model, který předchozí vlastníci serveru vytvořili, byl založen na 

spolupráci s malými tuningovými kluby zejména z oblasti ostravska, dále pak na 

reklamě prostřednictvím serveru zaměřeného na tuningovou komunitu, 

http://www.autohificlub.com/ a na propagaci na srazech tuningových nadšenců. 

Problémem tohoto modelu byl velice malý prostor pro oslovení velkého počtu 

zákazníků. Proto se společnost KPK System rozhodla tento model upravit a investovat 

prostředky do dalších forem reklamy a úprav webových stránek, jak bude uvedeno dále. 
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4.5.4 Budoucí výhledy v reklamě jako součást rozvoje 

Jak jsem již uvedl, nejdůležitějšími investicemi společnosti jsou investice do 

propagace a reklamy. Na tomto základě je možno se podívat také do budoucnosti. Po 

zkušenostech s mnoha reklamními formáty, které již byly využity pro propagaci jak 

serveru MaxCar.cz tak Tuning-RS.com, je možno predikovat následující směr vývoje 

priorit majitelů společnosti. 

Vzhledem ke slabým výsledkům, které se dostavily v souvislosti s kampaněmi 

realizovanými „mimo internet“ – tedy letákové kampaně a propagace na srazech 

motoristických příznivců – bych neočekával další rozvoj tohoto typu reklamy. Je 

vhodný zejména pro posilování dobrého jména značky, nicméně nepřináší kýžené 

výsledky v podobě vzrůstajícího počtu návštěvníků internetových stránek a tím 

pozitivní dopad na výsledky prodeje. Propagace pomocí stánku na srazech je 

zajímavým prvkem, nicméně omezeným velice krátkým časovým obdobím, kdy se 

takovéto srazy konají a doprovázen poměrně vysokými náklady na prezentaci 

(pronájem prostoru pro stánek, bannery, letáky atd.). Osloví však přesnou cílovou 

skupinu zákazníků a v tomto spatřuji její možnosti do budoucna jako doplňkovém typu 

reklamní prezentace. 

Reklamní kampaně na internetu jsou již využívány a do budoucna jistě zůstanou i 

nadále jedním ze základních prvků podpory prodeje. Otázkou je, v jaké podobě se 

budou dále realizovat. Nejúčinnějším formátem, je-li možno takto nazvat tento 

marketingový nástroj, je optimalizace pro vyhledávače. O jejích velice pozitivních 

dopadech se zmíním v další kapitole věnované dnešním reálným možnostem reklamy na 

internetu a jejich využití přímo pro server Tuning-RS. Vzhledem k narůstajícímu 

procentu uživatelů internetu, kteří pro získávání informací využívají vyhledávače jako 

je Seznam.cz nebo Google.com, se dá očekávat také vzrůstající tendence důležitosti 

tohoto odvětví vývoje webových stránek. Dalšími formáty, které mají do budoucna jistě 

velký potenciál, jsou kampaně typu PPC (Pay Per Click), neboli reklamy placené podle 

skutečného počtu návštěvníků, kteří se na stránky přes tuto reklamu dostali. Tento typ je 

velice efektivní zejména pro své velice dobré cílení – návštěvník, který přijde na 

stránky přes tento odkaz, se s velkou pravděpodobností zajímá o zboží, které bylo 

prezentováno a navíc je možno vhodným řízením této reklamy dosáhnout značných 

úspor v poměru cena za návštěvníka oproti bannerové reklamě nebo dalším méně 

efektivním formátům. PPC reklama má tedy podle mne slibnou budoucnost. Problémem 
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je však již dnes její velká obliba a tím pádem také rostoucí ceny za návštěvníka, které 

jsou závislé na poptávce za konkrétním klíčovým slovem. 

Dalším vhodným prostředkem jsou placené zápisy do katalogů Seznamu, případně 

dalších, jako je Centrum nebo Atlas. Jejich výhodou zůstává poměrně nízká cena a 

hlavně jejich provázanost na výsledky vyhledávání, která se v poslední době dostává do 

popředí zájmu vývojářů zmíněných portálů. Je tedy zřejmé, že se jedná o relativně 

efektivní nástroj získání dalších zákazníků, nicméně i přesto musíme dbát na dobrou 

optimalizaci stránek pro vyhledávače, jelikož se touto kombinací dosáhne lepšího 

hodnocení vyhledávácím algoritmem a tedy vyšší pozicí ve výsledcích vyhledávání. 

Není tedy možné se na placené zápisy spoléhat jako na hlavní zdroj návštěvnosti, avšak 

jako doplněk jiných formátů jsou dobře použitelné. 

Další druhy reklamy, jako jsou bannery a jim podobné kampaně založené na 

zhlédnutí inzerátu, jsou pro projekt takového rozměru téměř nepoužitelné. Kromě toho, 

že úspěšnost konverze z těchto formátů je velmi malá, jsou specifické zejména vysokou 

cenou za jejich nasazení. Hodí se tak opět spíše pro budování povědomí o značce a 

naopak nejsou vhodné pro získávání zákazníků pro elektronický obchod. Jedinou 

výjimkou jsou výměnné systémy, které mají nulové náklady, a proto jsou vhodné i pro 

doplnění jiných kampaní. Jejich problémem je však nutnost vymezení prostoru na 

stránkách, který by jinak mohl generovat zisk v podobě prodeje prostoru komerčním 

zájemcům nebo využití pro placené systémy jiných partnerů. 

Poměrně novou a zajímavou možností reklamy jsou provizní systémy, se kterými se 

majitelé společnosti zatím pouze seznamují. Je to velice efektivní nástroj propagace a je 

jen otázka času, kdy se stane natolik populární, že předčí i jiné, dnes již přežité formáty 

reklamy. Výhodou jsou velice nízké náklady a cílení na konkrétní zákaznickou skupinu. 

Jejich nasazení v reálném provozu však vyžaduje poměrně značné úpravy webových 

stránek, proto je jejich masivní rozšíření stále problematické. Do budoucna však 

společnost s jejich využitím počítá. 

Budoucnost je také často spojována s multimédii a není tomu jinak ani 

v budoucnosti reklamy. Nově vznikající formáty, jako například reklama v mobilních 

telefonech anebo prostřednictvím krátkých videí je sice zatím spíše v období zrodu, 

nicméně je vhodné se těmito novými technologiemi zabývat, protože mohou v příštích 

letech významně zamíchat kartami v propagaci služeb a výrobků. Je ovšem otázkou, 
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nakolik jsou například internetové spoty v podobě videa efektivní a zda se vrátí 

prostředky vložené do jejich výroby, nebo zda je lepší se držet zavedených forem a 

možností, které nabízí stávající technologie.  
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5 Využití možností reklamy na internetu v prostředí 
prodeje autodoplňků v podmínkách malé firmy 

Reklama na internetu je pro společnost, která toto moderní médium využívá jako 

hlavní prostor pro podnikání, zásadním prvkem její marketingové strategie. Jelikož se 

v této práci zabývám analýzou a návrhem doporučení, do kterých druhů reklamy se 

vyplatí investovat a jakým způsobem pečovat o webové stránky, aby byl jejich potenciál 

využit naplno, budu se v této kapitole věnovat podrobněji jevům, které mne provázely 

přípravou podkladů pro tuto práci a zároveň ovlivnily chod webu Tuning-RS a tím také 

vývoj podnikatelských aktivit společnosti KPK System. 

5.1 Informace o webu 

Pro přesnější interpretaci výsledků, které byly dosaženy aplikací jednotlivých 

reklamních kampaní na webové stránky, je nutné seznámit se se stavem, který těmto 

inovacím předcházel.  

Webové stránky Tuning-RS byly po převzetí od původního majitele ve stavu, který 

se po jejich téměř dvouletou provozní dobu nezměnil.  

Obrázek 7 - Tuning-RS.com, verze 0 
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Nevýhod tohoto provedení – ač po grafické stránce relativně zdařilém – bylo hned 

několik. Prvním velkým nedostatkem bylo propojení datové části webové prezentace a 

jejího grafického provedení. To mělo za následek špatnou orientaci v samotném kódu 

stránek a tím značně stěžovalo jakékoliv úpravy (např. při vkládání akčního zboží, při 

změnách v sortimentu, úpravách cen apod.). Web se skládal z mnoha statických 

webových stránek a jeho celková údržba tak byla velice náročná (vyžadoval změny 

v každém jednotlivém souboru například při změně layoutu nebo reklamních bannerů 

apod.). Byl také velmi prostorově omezen – v horizontálním směru byla využita jen 

velmi malá část obrazovky počítače, a tak musel návštěvník rolovat stránkou ve 

vertikálním směru pro získání dalších informací (z hlediska přístupnosti stránek zásadní 

chyba). Omezení se také týkalo kategorií zboží a počtu položek – jelikož nebyl web 

napojen na databázi, bylo velmi komplikované doplňovat nové zboží do stávajících 

kategorií, vytvoření nové kategorie zboží pak bylo téměř nemožné z důvodu 

komplikované struktury stránek. Samotné zobrazení bylo velmi nepřehledné, protože 

neexistovalo stránkování, a tak v kategoriích, které obsahovaly mnoho položek, byly 

stránky příliš dlouhé a nevzhledné. S chybějícím napojením na databázi dále souvisí 

nemožnost monitorování chování návštěvníků stránek, nehledě na absenci jakékoliv 

statistiky návštěvnosti. Zcela nevyhovující byla struktura webu hlavně z pohledu 

optimalizace pro vyhledávače. Pro tyto, ale i další důvody (jako je dojem z prezentace 

nebo aktuálnost dat) se majitelé rozhodli, že se pokusí celý web aktualizovat, včetně 

grafické podoby a datové struktury.  

5.2 Optimalizace pro vyhledávače 

5.2.1 Tuning-RS – verze první 

Za stavu, ve kterém se web nacházel, se nabízela dvě řešení dané situace. Bylo 

možno buďto původní webové stránky aktualizovat, proniknout do jejich struktury a 

snažit se v ní udělat takové změny, které by vedly k zefektivnění celé prezentace. Nebo 

se nabízela varianta navrhnout a vyvinout web zcela nový. Druhá možnost, tedy 

vypracovat návrh úplně nového systému, byla zvolena jako vhodnější, neboť procházet 

stávající datovou strukturu stránek se ukázalo jako velmi pracné a časově náročné. 

Na základě analýzy stávajícího podoby stránek a současně s definováním nových 

požadavků byly vymezeny základní potřeby jednotlivých zájmových skupin, které 

budou se stránkami pracovat: 
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Zákazník 

Intuitivní ovládání 
aplikace by měla zákazníka jednoduše provést 
nákupem zboží (od jeho výběru až po objednání) 

Objednávkový systém 
objednávání je možné i bez registrace, vyplněním 
povinných údajů a odesláním formuláře 

Dostupnost informací 
zákazník musí být rychle informován o novinkách 
v sortimentu i na stránkách 

Správce systému 

Jednoduchá správa 
vkládání a úprava položek, tvorba struktury a 
kategorií musí být automatizovaná, bez nutnosti 
zásahů do kódu aplikace 

Reklamní prostory 
vymezení reklamních prostor na stránce tak, aby 
bylo možno začlenit formáty do designu stránek 

Akční zboží 
přidávání a odebírání zboží z akční nabídky 
jedním kliknutím, výběrem ze seznamu apod. 

Informace o objednávkách 
automatická informace o došlé objednávce, 
možnost okamžitě objednat zboží u dodavatele 

Statistiky 
možnost získat podrobné statistiky o návštěvách 
na stránkách, včetně vyhodnocení zdrojů atd. 

Dle těchto obecných požadavků na nové webové stránky (v tomto případě je již 

možno hovořit o systému elektronického obchodu) byla vypracována koncepce tvorby 

nového prostředí. Bylo potřeba navrhnout zcela novou strukturu členění zboží – některé 

produkty již dále nefigurovaly v nabídce, jiné zase naopak přibyly do sortimentu. Proto 

došlo k předefinování základních kategorií, do kterých se web členil, a již od prvního 

návrhu se počítalo s aplikací požadavků na optimalizaci pro vyhledávače přímo při 

vývoji dle nového zadání. Kategorie byly pojmenovány tak, aby jejich jména mohla být 

automaticky využita pro URI15 adresu, která je z hlediska SEO velice důležitá. 

Zároveň byl do původního webu hned od počátku jeho provozu pod hlavičkou KPK 

System vložen kód pro kontrolu návštěvnosti stránek. Tento krok nebyl sice z pohledu 

vývoje nikterak důležitý, nicméně umožnil do budoucna sledovat změny v návštěvnosti, 

které samotná optimalizace přinese. Využita byla volně dostupná služba serveru 

Toplist.cz a díky instalaci tohoto kódu se podařilo zjistit přibližné údaje o návštěvnosti 

stránek ve stávajícím designu a provedení. Za období od vložení kódu na stránky 

(10.3.2007) do spuštění nové verze webu (19.7.2007) byla průměrná návštěvnost 35,4 

návštěvníka denně. Přesné údaje pro jednotlivé měsíce naznačuje následující graf. 

                                                 
15 URI – Uniform Resource Identifier – řetězec znaků, který slouží k přesné identifikaci zdroje informací, 
zejména v souvislosti s použitím na Internetu (STD 66 (RFC 3986) – Uniform Resource Identifier (URI): 
Generic Syntax) 
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Graf 1 – Návštěvnost za období 10.3. - 18.7.2007 

 

Pro měření efektivity optimalizace však samotná informace o počtu návštěvníků 

nestačí. Je nutné sledovat další parametry, kterými se stránka prezentuje světu. Patří 

mezi ně klíčová slova, pomocí nichž návštěvníci přicházejí, dále počet indexovaných16 

stránek ve vyhledávačích, pozice ve výsledcích vyhledávání, počet zpětných odkazů a 

další. Tyto informace je nutné stále sledovat a vycházet z nich při úpravách stránek. 

Hlavním ukazatelem kvality optimalizace je pozice stránky ve výsledcích 

vyhledávání. Z mnoha studií zaměřených na internetové vyhledávací služby totiž 

vyplynulo, že více než polovina uživatelů vyhledávačů se nedostane při prohlížení 

výsledků dále než na první stranu. A vzhledem k tomuto faktu je každá horší pozice než 

desátá téměř jistotou, že počet přístupů přes vyhledávače nebude nikdy nijak závratné 

číslo. Z výzkumů společností Eyetools, Inc, Enquiro a Did-It17 dále vyplývá, že se 

většina návštěvníků využívajících vyhledávače chová podle tzv. „Zlatého trojúhelníku“, 

jehož tvar je zřejmý z následujícího obrázku: 

                                                 
16 indexování webových stránek – vyhledávače pracují nad vlastní databází indexovaných stránek, což 
jsou v podstatě kopie stránek, které si vyhledávač do své databáze ukládá v pravidelných intervalech 
17 http://www.eyetools.com/, http://www.enquiroresearch.com/, http://www.did-it.com/ 
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Obrázek 8 - Zlatý trojúhelník vyhledávače Google 

 

Na základě výsledků studie provedené s pomocí 50 účastníků vědci vytvořili Mapu 

pohybu očí na stránce s výsledky vyhledávače Google. Z ní je patrné, že naprostá 

většina zúčastněných se soustředila na 1 – 5 odkaz ve výsledcích, kdežto na zbývajících 

5 pozic se zaměřila jen malá část respondentů.  

Původní web Tuning-RS nebyl pro vyhledávače optimalizován, proto ani zjištění, 

že nefiguruje na zajímavých pozicích (nejlepší 74. místo v Seznamu) ve výsledcích 

vyhledávání žádného z majoritních vyhledávačů používaných v České republice, nebylo 

nijak nečekané. 

Velkým problémem, který byl odhalen při zkoumání stavu webu, byl velmi malý 

celkový počet stránek propojených odkazy. Web se skládal z 23 stran s informacemi, 

což je pro internetový obchod, který má uspět v konkurenci mnoha desítek podobně 

zaměřených stránek, velmi málo. Tyto stránky sice byly většinou vyhledávačů 

zaindexovány, nicméně nebyly optimalizovány na žádné z klíčových slov a tím pádem 

omezovaly možnost získání návštěvníků prostřednictvím vyhledávačů. 

Dalším parametrem, který bylo nutné zhodnotit, bylo využití již používaných, resp. 

použitých klíčových slov pro nový návrh. Stávající stránky sice nijak nevyužívaly 

klíčová slova pro svůj prospěch, nicméně návštěvnost, která byla generována 

vyhledávači po podrobnějším prozkoumání log souboru, poskytnula seznam slovních 
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spojení, pomocí nichž se návštěvníci na stránky přes vyhledávání dostali. Zkrácený 

výpis deseti nejkvalitnějších pro jednotlivá období je uveden v následující tabulce: 

Tabulka 1 – Klíčová slova za rok 2006 a I. a II. 2007 

 

Jak je z této tabulky patrné, velice dobré umístění má slovní spojení „tuning rs“. Je 

to proto, že algoritmy vyhledávačů zohledňují jako jeden z hlavních faktorů hodnocení 

doménové jméno a dále pak proto, že název Tuning RS byl použit několikrát v rámci 

všech stránek, z tohoto důvodu to bylo velice silné spojení. Další velice kvalitní slovo je 

samotný „tuning“, ovšem u obou těchto výrazů narážíme při optimalizaci na několik 

problémů. Prvním z nich je míra konverze. Jak tuning, tak tuning rs jsou synonyma pro 

sportovní úpravu vozidel a vzhledem k tomu, že se jedná o velice oblíbenou disciplínu 

motosportu hlavně mezi mladými lidmi, existuje také nespočet klubů, které se touto 

tématikou zabývají a ještě mnohem větší počet článků a zpráv o této tématice 

pojednávajících. Proto část návštěvníků, kteří na web přišli právě díky těmto slovům, 

vůbec nehledala internetový obchod s doplňky pro vozidla, ale spíše obecné informace 

o tomto sportovním odvětví. To se projevilo na vysoké míře odchodů návštěvníků hned 

z první zobrazené stránky (51,48%). Druhým problémem je vysoká konkurence právě 

při vyhledávání. Vyplývá to z výše řečeného – existuje mnoho skupin, které se o tuning 

jako takový zajímají a tím pádem zhoršují pozici při optimalizaci pouze na toto slovo. 

Samotný vývoj pak probíhal dle předem stanovených cílů. Byla vytvořena grafická 

předloha, která splňovala požadavky na „líbivost“ i na jednoduchost používání systému 

jak zákazníkem, tak správcem. Byly nadefinovány hlavní kategorie (6), které 

obsahovaly položky katalogu. Oproti verzi původní se tato nová lišila zejména použitím 

stránkování ve výpisech, což přispělo k uživatelské přívětivosti. Součástí návrhu byly 

také prostory pro reklamu, které se staly nedílnou součástí vzhledu stránek a tím 
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nerušily návštěvníka. V hlavním prostoru přibyl box pro novinky, který byl využíván 

pro aktuální sdělení o dění na stránkách a také box pro kontakty, které mohli zákazníci 

využít v případě potřeby dotazu nebo objednávky. 

Celá aplikace opět dle požadavku obsahovala velice jednoduchý zato však efektivní 

objednávkový systém, fungující na principu přidání zboží do košíku a následného 

odeslání objednávky na email. Provedení objednávky bylo podmíněno vyplněním 

povinných údajů, jako je jméno, příjmení, adresa nebo kontaktní telefon.  

Bylo také možno velice jednoduše ve speciálním rozhranní vybírat položky, které 

měly být zařazeny do sekce Akční zboží.  

Na následujícím obrázku je náhled hlavního okna nového e-shopu: 

Obrázek 9 - Tuning-RS, verze 1. 

 

Provoz aplikace přinesl mnoho zajímavých poznatků. Prvním z nich bylo dobré 

přijetí nového objednávkového systému (předchozí web neumožňoval využití košíku a 

objednání přímo z aplikace, bylo nutno poslat email s požadavkem na zboží, které si 

zákazník chtěl objednat), což potvrzovalo několik realizovaných objednávek již během 

prvních pár dní provozu. Dalším přínosem bylo využití prostoru na stránkách pro 

reklamu (zejména Google AdSense). Mnoho zákazníků totiž opustilo stránky místo 
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obyčejného zavření okna nebo zadání nové adresy do prohlížeče právě kliknutím na 

reklamní sdělení a tím také přineslo drobný profit do rozpočtu KPK System.  

Co se týče optimalizace pro vyhledávače, která byla jedním z prvních impulsů pro 

restrukturalizaci stránek, výsledky nebyly tak úžasné, jak se očekávalo. Za dobu běhu 

aplikace V118 (cca 2 měsíce) se návštěvnost pohybovala v podobných číslech jako 

doposud. Příčinou tohoto stavu bylo ne zcela správné zvládnutí optimalizace. Stránky 

již sice využívaly klíčová slova, nicméně stále nedosahovaly dobrých pozic ve 

výsledcích vyhledávání. Problém byl v tom, že bylo i nadále zaindexováno velice málo 

stránek z celého webu a tím se informace o jeho existenci dostávala mezi návštěvníky 

velice pozvolna.  

V průběhu měsíce září došlo k navázání spolupráce s dalším dodavatelem, který 

nabídl společnosti KPK System rozšíření sortimentu z dosavadních cca 600 položek na 

3500. Tato spolupráce odstartovala přípravy další verze webu, neboť stávající V1 

nebyla schopna takové množství produktů pojmout a spravovat. 

5.2.2 Tuning RS – verze druhá 

Druhá verze systému elektronického obchodu navázala na předchozí úspěšný model 

a aplikovala do něj další funkce a vlastnosti, které vedly k jeho celkovému zefektivnění. 

Hlavní a nejdůležitější změnou bylo přepracování menu, což vedlo k rozšíření počtu 

kategorií a možnosti lépe roztřídit nové položky v katalogu. Nově vzniklo 12 kategorií a 

menu se změnilo z obrázkového na textové. Na toto nové rozdělení byly důrazněji 

aplikovány požadavky na optimalizaci – byla vytvořena statická struktura URI adres (ve 

tvaru www.tuning-rs.com/kategorie/) namísto předchozího dynamického provedení 

(www.tuning-rs.com?id=kategorie). Tato změna se ukázala jako zásadní ze dvou 

důvodů. Nové adresy jsou mnohem lépe čitelné pro návštěvníka stránek a ten se v jejich 

struktuře lépe orientuje a navíc jsou mnohem lépe přijímány vyhledávači při hodnocení 

kvality optimalizace. 

Protože do katalogu přibylo cca 3000 položek, bylo nadále neúnosné zobrazovat 

všechno zboží v kategorii oddělené pouze stránkováním. Do kategorií proto přibyla 

možnost filtrování položek podle subkategorií. Tento nový prvek opět přinesl 

zpřehlednění výpisu zboží, nebylo však možné na něj (dle pozdějších zjištění) plně 

aplikovat další možnosti SEO. Dalším vylepšením, zejména pro zákazníka, bylo 

                                                 
18 V1 – webové stránky Tuning-RS verze 1 (pozn.) 
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fulltextové vyhledávání v katalogu. To se velice osvědčilo i pro správce systému při 

telefonickém kontaktu se zákazníkem a nutností vyhledat položky z nabídky. 

Oproti předchozí verzi byly při provozu zjištěny příjemnější informace. Pečlivější 

optimalizace přinesla své výsledky – během 14 dnů bylo zaindexováno Googlem přes 

600 stran a návštěvnost se díky tomu znatelně zvýšila, jak dokazuje graf srovnávající 

období provozu druhé verze systému a verze předcházející za stejně dlouhé časové 

období. V průměru byla návštěvnost druhé verze systému 57,8 návštěvníka denně. 

Graf 2 - Srovnání návštěvnosti I. 

 

Nárůst počtu návštěvníků znamenal samozřejmě také nárůst objednávek zboží a tím 

vedl majitele k myšlenkám, jak dále zlepšovat možnosti stránek tak, aby se objemy 

prodeje zvyšovaly. Bylo rozhodnuto, že vzhledem k dobrým výsledkům optimalizace se 

provede další úprava stránek, která bude aplikovat další poznatky z oblasti optimalizace 

na stránky a celkově zajistí mnohem větší počet zaindexovaných stránek a lepší využití 

klíčových slov a dalších praktik SEO. 

5.2.3 Tuning-RS – verze třetí 

Tato nová verze, která je v současné době plně v provozu a počítá se s jejím stálým 

nasazením, pouze s drobnými úpravami v návaznosti na výsledky optimalizace, byla 

kompletně přepracována, zejména co se týče struktury menu a zobrazování produktů. 

Hlavní překážkou optimalizace internetového obchodu totiž je, jak se zjistilo během 
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provozu předcházejících dvou verzí, absence samostatných stránek pro konkrétní 

produkty. Pro názornost uvedu příklad: 

Katalog internetového obchodu obsahuje 3000 položek, které jsou rozděleny do 10 

kategorií a každá z nich do dalších 5 podkategorií. Při rovnoměrném rozložení 

produktů, tzn. 300 v kategorii a 60 v podkategorii, se dostáváme při 10 položkách ve 

výpise na maximální hodnotu 600 zaindexovaných stránek ((6 stránek podkategorie × 5 

podkategorií + 30 stránek kategorie) × 10 kategorií = 600 stránek). Pokud bychom 

však měli vytvořeny stránky rovněž pro jednotlivé položky katalogu, je to o další 3000 

stránek více, tzn. 3600 stran, které vyhledávač může zaindexovat. Při použití této 

varianty tedy násobně roste šance, že se návštěvník dostane ve výsledcích právě na naše 

stránky díky různým klíčovým slovům (viz dále). 

Z tohoto důvodu bylo první změnou vytvoření samostatných stránek pro jednotlivé 

položky v katalogu. To přineslo mimo jiné možnost využití dalšího prostoru pro 

reklamní sdělení (opět Google AdSense). Detailní výpisy položek si také vyžádaly 

úpravy popisů zboží a změny jejich názvů tak, aby bylo možno jednoduše generovat 

URI pro konkrétní produkty (např. http://www.tuning-rs.com/autodoplnky-

tuning/zakladni-vybava/12177-brasna-se-zakladni-vybavou/), jelikož vytvářet tyto 

názvy ručně by bylo nejen velmi pracné, ale také vysoce neefektivní. 

Obrázek 10 - Tuning-RS, verze 3. 

 

Kromě samostatných detailních stránek produktů doznalo značných změn také 

menu. Jelikož předchozí systém s filtrováním položek až ve výpisu nebyl příliš 

přehledný, bylo menu navrženo jako rozbalovací. Po zvolení požadované kategorie tak 
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návštěvník vidí i související podkategorie a může svůj výběr dále zpřesnit. K lepší 

orientaci ve výpisech nově přispěla možnost řazení položek podle ceny nebo názvu a 

zobrazení v podobě katalogu s miniaturami obrázků nebo jako seznam položek. 

Drobným vylepšením uživatelského komfortu je také možnost zadání počtu kusů zboží, 

které chce zákazník objednat. 

Další zásadní změnou je lepší využití klíčových slov. U předchozích dvou verzí 

byla klíčová slova použita globálně pro celý web, nicméně z pohledu SEO to nebylo 

vhodné řešení. Lepší varianta je využití odpovídajících slov pro jednotlivé produkty a 

kategorie. Různí lidé totiž používají různá klíčová slova nebo slovní spojení pro 

vyhledávání požadovaných informací. Proto šance, že si ve výsledku zvolí vaši stránku, 

souvisí do jisté míry právě s jejich rozmanitostí. Správnost této myšlenky se také 

potvrdila během provozu změnou struktury zdrojů přístupů. Zatímco u prvních dvou 

verzí dominovaly spíše přístupy přes odkazující stránky, během provozu inovované 

verze se karta obrátila a začaly mít navrch vyhledávače. Je to dobrá zpráva, protože lidé, 

kteří přicházejí přes vyhledávače, mnohem častěji jdou za konkrétním produktem a je 

zde tedy lepší konverzní poměr. Vývoj zaznamenává následující graf. 

Graf 3 - Srovnání struktury zdrojů přístupu 

 

Kromě změny ve struktuře zdrojů byly také zaznamenány změny v podobě 

klíčových slov. Při jejich analýze vyplynulo, že na rozdíl od prvních dvou verzí se slova 
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více specializovala na konkrétní produkty a také mnohem méně návštěvníků opouští 

stránky okamžitě (v závislosti na jednotlivých klíčových slovech): 

Tabulka 2 - Analýza klíčových slov 

 

Zvýšené pozornosti neunikla ani absolutní čísla v počtu návštěvníků. Zatímco za 

první sledované období od 19.7. do 21.11.2007 (125 dní) byl celkový počet návštěv 

5 306 (tedy 42 návštěvy za den), za druhé od 22.11.2007 do 27.12.2007 (35 dní) to již 

bylo celkem 4 649 (133 návštěv denně). Tento rozdíl je způsoben právě vysokou 

efektivitou optimalizace. 

5.3 Placená reklama 

Vývoj nových, optimalizovaných stránek Tuning-RS byl jistě nejdůležitějším 

krokem, který společnost mohla udělat pro lepší prosazení se na trhu a zaujetí nových 

návštěvníků a potenciálních zákazníků. Optimalizace pro vyhledávače je v dnešní době 

nutná zejména pro rostoucí konkurenci ve všech oblastech podnikání na internetu. Není 

však možné se věnovat slepě pouze této činnosti, neboť stále existují lidé, kteří se 

vyhledávačům vyhýbají. Proto je vhodné se zaměřit i na jiné možnosti, které se nabízejí. 

Pokusím se jejich reálné využití shrnout na dalších stranách. 
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5.3.1 Seznam.cz 

Největší český vyhledávač a katalog, který denně zodpoví přes 600 00019 dotazů na 

vyhledávání, nabízí v oblasti placené reklamy opravdu široké pole působnosti. Od 

základních bannerů, které jsou umístěny na mnoha místech (katalog seznamu, 

vyhledávání, kategorie apod.), přes placený zápis do katalogu až po relativně novou 

službu Sklik. Z nabízených možností se pro malé a střední podnikatele nejlépe hodí 

poslední dvě, tedy PPC systém Sklik a zápis do katalogu firem. 

S praktickým užitím ve společnosti KPK System začnu nejprve u zápisu do 

katalogu. Ten je ve svém negarantovaném provedení zdarma a obsahuje pouze 

informace o společnosti, jejím zaměření, maximálně kontaktní e-mail a telefon. Jeho 

zařazení trvá obvykle 14 dnů. Vzhledem k tomu, že katalog firem obsahuje velké 

množství institucí, je málo pravděpodobné, že by zápis zdarma přivedl na stránky nějak 

významný počet návštěvníků. 

Na tento zápis je však možno navázat v podobě zápisu základního, který mírně 

rozšiřuje možnosti negarantovaného zápisu a dále zápisu s logem firmy. Další možnosti 

jsou již pro malé projekty nebo firmy méně zajímavé, neboť jejich pořízení je celkem 

nákladné a nepřináší tolik výhod oproti předchozím zmíněným. Investice do zápisu 

s logem je 4900 Kč/rok a vzhledem k dennímu objemu návštěv Seznamu je tato částka 

za propagaci vcelku přijatelná. Ze zkušeností s projektem MaxCar.cz mohu potvrdit, že 

je to jedna z možností, jak přilákat první návštěvníky za relativně málo peněz. 

Druhý zmiňovaný systém Sklik je poměrně mladým produktem v portfoliu 

společnosti Seznam. Je reakcí na obdobné systémy kontextové reklamy u nás, jako je 

Etarget nebo adFOX. Inzeráty z tohoto systému jsou kromě výsledkové stránky 

vyhledávání Seznamu zobrazeny také při vyhledávání v sekci Zboží, Firmy, 

Encyklopedie nebo Sbazar. Mezi hlavní výhody oproti konkurenci patří velice nízká 

cena – od 0,20 Kč za proklik a relativně malé využití ze strany inzerentů. To se 

pozitivně projevuje na výsledných nákladech na návštěvníka, neboť zde není 

konkurence příliš silná. 

Sklik funguje obdobně jako ostatní PPC systémy. Na základě definovaných 

klíčových slov se zobrazuje na vybraných stránkách, většinou při vyhledávání některého 

z nich. Je tak zaručena cílenost reklamy – člověk, který vyhledává např. plastová okna, 

                                                 
19 údaj za rok 2003 
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pravděpodobně chce získat informace o plastových oknech. Tím se do jisté míry 

minimalizují ztráty z prokliků návštěvníků, kteří o nabízené služby nebo produkty 

nemají zájem. To je jedno z hlavních pozitiv oproti reklamě bannerové, která se obvykle 

zobrazuje všem návštěvníkům webu a není nikterak cílena. 

5.3.2 Etarget.cz 

Tento PPC systém používá společnost KPK System od počátku svého působení na 

internetu. Je to výborná platforma pro zadávání reklamy a také výsledky, kterých se 

podařilo s její pomocí dosáhnout, byly ve své době velice dobré. Obdobně jako Sklik od 

Seznamu je tento systém závislý na klíčových slovech, zde se však jedná o kontextovou 

reklamu. Rozdíl spočívá v tom, že u Seznamu se inzeráty zobrazují ve výsledcích 

vyhledávání, kdežto u Etargetu jsou obvykle doplňkem článků nebo zpráv na 

partnerských webech. Vyhledávání však není z reklamního prostoru zcela vyloučeno. 

Reklama u Etargetu je o něco dražší, než u Seznamu. Začíná se na ceně 1 Kč za 

proklik a není výjimkou (u kvalitních a často vyhledávaných slov) ani 35 Kč za 

návštěvníka. Dobrým řízením KW je však možno dosáhnout „hodně muziky za málo 

peněz“. 

Etarget nabízí velice pokročilé rozhranní pro práci s inzercí. Pro začínajícího 

inzerenta se velice hodí nástroj Hledání kombinací, který pomůže s volbou optimálních 

klíčových slov a jejich kombinací. Také nabízí statistiky nejvyhledávanějších slov (Top 

100 slov) za posledních 7 dní. Tyto statistiky pocházejí z českých a slovenských 

vyhledávačů, které jsou do systému zapojeny. Pomocí těchto nástrojů může inzerent 

velice dobře nastavit svou kampaň, aniž by musel mít speciální znalosti z oboru 

reklamy či marketingu. 

Velice povedená je precizní statistika kampaní. Kromě možnosti zobrazení dat 

v požadovaném časovém rozmezí je zde také k dispozici stažení statistik ve formátu 

XLS nebo XML pro pozdější zpracování. Detailní rozpisy pro jednotlivé kampaně jsou 

také dobrým vodítkem pro jejich správu – zobrazeny jsou informace o průměrné ceně, 

za kterou je reklama prodávána (cena za návštěvníka), počet zobrazení odkazu a 

kliknutí na něj, poměr CTR a celková proinvestovaná částka za reklamu. Je tak možno 

reagovat na mnoho parametrů reklamy. Pokud jsou celkové výdaje příliš vysoké, je 

vhodné zvážit jiná klíčová slova pro inzerci, pokud je malý poměr CTR pak stojí za 
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zvážení změna textu inzerátu nebo cenové politiky (inzeráty na vyšších postech jsou 

častěji „proklikávány“) apod. 

5.3.3 Centrum.cz 

Služby tohoto portálu využívá společnost KPK System teprve krátce. Vyu0žívá 

program Gold Position, jenž je analogií na PPC systémy, nicméně je zaměřen trochu 

jiným směrem. Je také navázán na klíčová slova, inzerce se zobrazuje ve výsledcích 

vyhledávání a je tedy dobře cílená, inzerent však neplatí za proklik, ale paušálně za 

dobu, po kterou se inzerát bude zobrazovat. Ta se pohybuje od 1 do 6 měsíců. Je možno 

se rozhodnout pro kampaň o 1, 5, 10 nebo 20 klíčových slovech, přičemž každá je 

samozřejmě jinak zpoplatněná. Je to zajímavá alternativa k již zaběhnutým produktům a 

vybírá z nich to nejlepší – z PPC reklamy její cílení na správnou skupinu zákazníků, 

z bannerové reklamy pevnou cenu za zobrazení. Ta může být výhodou pro hodně 

konkurenční slova, kde se nezřídka u PPC kampaní dostáváme i na cenu 30 a více Kč za 

slovo. Pokud tedy tímto formátem osloví inzerent širokou skupinu zájemců a ti navštíví 

jeho internetové stránky, vzhledem k paušální platbě se může pohybovat cena za 

jednotlivého návštěvníka na mnohem nižších částkách, než nabízí i ta nejlevnější PPC 

reklama. Z toho ovšem vyplývá i opačná, méně pozitivní situace. Pokud se nepodaří 

oslovit dostatečný počet návštěvníků, výsledná cena může být mnohdy neúměrná efektu 

takové kampaně. Nicméně jako doplněk jiných formátů reklamy je tento nový typ 

vhodný, zejména s přihlédnutím k současnému vývoji serveru Centrum.cz, který za 

posledních několik měsíců výrazně zlepšil svou pozici v segmentu českých 

vyhledávačů. 

5.3.4 Tuning.cz 

Inzerce na webech, které jsou svým obsahem blízké náplni stránek, je velice vhodná 

možnost jak zvýšit návštěvnost. Prvním efektem je to, že na tyto stránky chodí převážně 

zájemci o daný obor a tím druhým je obvykle příznivá cena – z důvodu menší velikosti 

si totiž obvykle nemohou diktovat tak vysoké požadavky jako velké, uživatelům 

internetu dobře známé servery. 

Jako poslední variantu placené reklamy, kterou společnost KPK System užívá, bych 

uvedl reklamní kampaň na serveru Tuning.cz, resp. v jeho specializované sekci 

věnované internetovým obchodům zaměřeným na tuning. Jedná se o velice dobrou 

možnost, jak se mezi tuningovými nadšenci zviditelnit. 
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Inzerce je umístěna na speciální stránce věnované e-shopům, kde je zobrazována 

všem návštěvníkům, nezávisle na klíčových slovech nebo jiných podmínkách. Kromě 

toho je při každém načtení hlavní strany vybrán náhodně jeden z inzerentů mezi e-shopy 

a zobrazen na lukrativní pozici stránky. Vzhledem k nákladům, které nebyly nijak 

přehnaně vysoké, se jedná o zajímavý reklamní formát. 

5.3.5 Další možnosti placené reklamy na internetu 

Kromě reklamních kampaní, které společnost KPK System využívá a které jsem 

popsal v předchozích odstavcích, samozřejmě existuje mnoho dalších možností. Většina 

z nich se snaží dynamicky přizpůsobovat vývoji internetu a skladbě jeho uživatelů 

i konkurence. S tím také souvisí náročnější požadavky na uživatele těchto reklamních 

systémů. S vývojem možností roste i jejich složitost a pro malé firmy, které nemají ve 

svém středu odborníka na internetovou reklamu a které nechtějí takového člověka 

najmout jen pro tuto úlohu, existují varianty v podobě mediálních a reklamních agentur, 

které se o své zákazníky dokáží mnohdy lépe postarat než interní zaměstnanec. Je to 

dáno tím, že společnosti zabývající se reklamou musí investovat množství prostředků do 

proškolení svých expertů a tím pádem si mohou tito poradci udržet vyšší standard oproti 

internistovi, který je na všechno sám. 

Další výhodou reklamních poradenských agentur je jejich široký přehled na trhu a 

z toho vyplývající bonusy pro zákazníka. Jedním z nich například může být efektivní 

vedení PPC kampaní napříč několika systémy. V praxi to znamená, že se taková 

kampaň realizuje například na Skliku, Etargetu a AdFoxu zároveň, ale pro každý systém 

se volí klíčová slova tak, aby proinvestované prostředky na jednotlivce byly co nejnižší. 

Mnohdy se jedná o málo vyhledávaná slova, díky jejich velkému množství je však 

možno dosáhnout vysoké návštěvnosti za mnohem nižší cenu, než při cílení na slova 

vysoce konkurenční. Kromě těchto základních nastavení kampaně pak dále analytici 

udržují klíčová slova stále aktuální, a tak dosahují velice dobrých výsledků.  

Jedna z věcí, proč se vyplatí investovat prostředky do spolupráce s poradenskou 

agenturou, je přístup k produktům, které jsou ušity právě jim (a jejich klientům) na 

míru. Jedná se o speciální nabídky reklamních prostor, které bývají nabízeny pouze 

agenturám a přes ně pak koncovým zákazníkům. Tyto akce jsou obvykle omezeny ať už 

počtem inzerentů nebo časovým trváním akce (resp. registrace do ní), proto se vyplatí 

být se svým poradcem ve styku a o těchto možnostech reálně uvažovat již při prvotních 
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jednáních, neboť se často jedná o cenově velice zajímavé nabídky, které navíc nabízejí 

také relativně vysokou efektivitu. 

Na druhou stranu spolupráce s kvalitním marketingovým poradcem (nejen na 

internetu) něco stojí, proto je nutné počítat s dalšími náklady, které bude nutné 

vynaložit. Nejedná se však o nikterak závratné sumy – většina agentur si účtuje 

poměrně rozumné procento z realizované inzerce, a tak má zákazník stále přehled o 

tom, kolik ho jeho poradce stojí. Vzhledem k jejich zkušenostem je to však většinou 

investice dobrá, jen je nutné hledat takové partnery, kteří mají na trhu dobré jméno. 

Reklama je totiž velice dynamický obor a mnoho nově vznikajících subjektů nabízí 

služby, které nejsou podloženy reálnými výsledky. 

5.4 Zhodnocení přínosů jednotlivých typů reklamy 

Zhodnocení přínosů reklamy je jeden z nejdůležitějších ukazatelů, vyjadřujících 

vhodnost nebo také úspěšnost daného formátu inzerce. Aby bylo možno srovnávat 

různé typy reklamních formátů, je nejdůležitější stanovit metriky, pomocí nichž budeme 

výsledky měřit. Protože jsem v této práci uváděl různé typy reklamy, navrhl jsem 

takové parametry, které pro měření efektivity vhodné napříč všemi těmito popsanými 

možnostmi reklamy. Prvním z nich je podíl počtu návštěvníků příchozích na stránky 

přes daný typ reklamy na celkové návštěvnosti, druhým počet realizovaných transakcí 

opět dle typu reklamy a posledním míra opuštění stránky hned po příchodu a průměrná 

doba strávená na webu. 

5.4.1 Podíl na návštěvnosti 

Tento parametr, jak jsem uvedl hned v úvodu této práce, je jeden z nejdůležitějších 

pro každou webovou stránku. Pouze silná a často navštěvovaná stránka může generovat 

svým majitelům (v případě že se samozřejmě jedná o komerční stránku) zisk. Jsou 

důležité jak unikátní přístupy, tak i návštěvy celkově. Počet unikátních návštěvníků je 

hodnocen zejména při poskytování prostoru pro reklamu, kdežto celkový objem návštěv 

je lépe provázán s realizací objednávky. 

Reklamní program Gold Position na serveru Centrum.cz byl spuštěn jako poslední z 

placených, proto související data nemají zatím tak dobrou vypovídací hodnotu, nicméně 

pro představu poslouží vcelku dobře.  
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návštěvníků znamenalo číslo 8
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Graf 5 - Podíl na návštěvnosti 

Zbývající placené programy byly realizovány pro server MaxCar, proto jen pro 

srovnání uvedu i tyto statistiky za rok 2007. 
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Podíl na návštěvnosti - Centrum GP (27.11. – 31.12.2007)

celkového počtu 4914 návštěv (27.11. – 31.12.07) bylo pouhých 72 získáno 

ocí tohoto programu. Je zřejmé, že za dané období se jedná o zcela zanedbatelné 

procentech pouze 1,47% z celkových návštěv. 

Placená reklama na serveru Tuning.cz byla spuštěna dne 5.10.2007 a za dobu 

provozu se vyznačovala celkem stabilním ziskem návštěvníků (v průměru 280/měsíc). 

Celkově se podílela na návštěvnosti z 10,91%, což při celkovém objemu 8121 

návštěvníků znamenalo číslo 886. I vzhledem k celkem přesnému cílení na segment 

zákazníků se dá tento výsledek považovat za uspokojivý. 

Podíl na návštěvnosti - Tuning CZ (5.10. – 31.12.2007)

Zbývající placené programy byly realizovány pro server MaxCar, proto jen pro 

srovnání uvedu i tyto statistiky za rok 2007. Z celkových 54264 návštěv bylo 4750 

ealizováno prostřednictvím PPC systému Etarget a 10606 (19,55%) 

návštěvníků přišlo na stránky díky placenému zápisu do katalogu vyhledávače 

Jiné zdroje

Centrum GP

Jiné zdroje

Tuning CZ

31.12.2007) 

 

31.12.07) bylo pouhých 72 získáno 

Je zřejmé, že za dané období se jedná o zcela zanedbatelné 

Placená reklama na serveru Tuning.cz byla spuštěna dne 5.10.2007 a za dobu 

m ziskem návštěvníků (v průměru 280/měsíc). 

%, což při celkovém objemu 8121 

celkem přesnému cílení na segment 

31.12.2007) 

 

Zbývající placené programy byly realizovány pro server MaxCar, proto jen pro 
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ealizováno prostřednictvím PPC systému Etarget a 10606 (19,55%) 

návštěvníků přišlo na stránky díky placenému zápisu do katalogu vyhledávače 



 

Graf 6 - Podíl návštěvnosti serveru MaxCar.cz z placené reklamy (rok 2007)

Nejvýznamněji se na vývoji návštěvnosti serveru Tuning

pro vyhledávače. Byť ji nemůžeme zařadit přímo mezi reklamní nástroje, jak se 

ukázalo, v mnohém předčila všechny placené formáty. I přes její pozdní nasazení 

(22.11.2007) jsou výsledky impozantní a dá se předpokládat, že i nadále 

korekci optimalizovaných položek 

období se návštěvnost z 
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Pro získání lepšího grafického srovnání uvádím ještě graf za jediné období, které se 

dá takto srovnat, tedy za měsíc prosinec, kdy reklamy na serverech Centrum.cz 

i Tuning.cz byly spuštěny a již byl

počtu 4563 návštěv podílely ze 79,67% (3631), Tuning CZ z

1,31% (60) a zbývajících 13,17% zaujímá návštěvnost z
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Podíl návštěvnosti serveru MaxCar.cz z placené reklamy (rok 2007)

namněji se na vývoji návštěvnosti serveru Tuning-RS projevila optimalizace 

pro vyhledávače. Byť ji nemůžeme zařadit přímo mezi reklamní nástroje, jak se 

mnohém předčila všechny placené formáty. I přes její pozdní nasazení 

dky impozantní a dá se předpokládat, že i nadále 

korekci optimalizovaných položek – bude návštěvnost díky ní stoupat.

 vyhledávačů podílela na celku ze 77,76% (4081 návštěv).

 Podíl návštěvnosti z vyhledávačů (22.11. - 31.12.2007)

Pro získání lepšího grafického srovnání uvádím ještě graf za jediné období, které se 

dá takto srovnat, tedy za měsíc prosinec, kdy reklamy na serverech Centrum.cz 

Tuning.cz byly spuštěny a již bylo aplikováno také SEO. Vyhledávače se na celkovém 

počtu 4563 návštěv podílely ze 79,67% (3631), Tuning CZ z 5,94% (271), Centrum GP 

1,31% (60) a zbývajících 13,17% zaujímá návštěvnost z jiných zdrojů.
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Etarget
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Graf 8 -

5.4.2 Počet realizovaných transakcí

Návštěvy samy o sobě nemají příliš velký význam, pokud si odmyslíme možnost 

výdělku z prodeje reklamního prostoru, který 

pokud určitá část návštěvníků nep

transakcí nákup v e-shopu a provedení objednávky. Statistika v

z období 22.11. – 31.12.2007 a v

jednotlivé zdroje návštěvnosti.

podílely téměř 70%, tak z

(Centrum GP). 

Graf 9 - Realizované transakce podle zdrojů návštěv

5.4.3 Míra opuštění strá

Tyto údaje jsou zajímavé zejména proto, že do jisté míry určují 

zákazníky. Pokud valná část návštěvníků stránku okamžitě opustí nebo na ni stráví 

méně než 30 sekund, pak takový návštěvník pouze zk

pozitivního dopadu na množství objednaného zboží nebo služeb. 
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- Podíl návštěvnosti z různých zdrojů (prosinec 2007)

Počet realizovaných transakcí 

Návštěvy samy o sobě nemají příliš velký význam, pokud si odmyslíme možnost 

prodeje reklamního prostoru, který je samozřejmě na objemu návštěv závislý, 

pokud určitá část návštěvníků neprovede „transakci“. V případě Tuning

shopu a provedení objednávky. Statistika v tomto případě vychází 

31.12.2007 a v následujícím grafu jsou zřejmé výsledky pro 

jednotlivé zdroje návštěvnosti. Zatímco transakce z vyhledávačů se na celkovém počtu 

podílely téměř 70%, tak z placených zdrojů to bylo pouze 4,17% (Tuning CZ), resp. 0% 

Realizované transakce podle zdrojů návštěv (22.11. – 31.12.2007)
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pozitivního dopadu na množství objednaného zboží nebo služeb. Na základě analýzy 
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těchto hodnot je tedy možno zhodnotit, zda se neubírat jiným směrem, nezměnit či 

neupravit složení sortimentu, nabídnout zákazníkům akce apod. 

Tabulka 3 - Míra opuštění stránky (Bounce rate) a  
průměrný čas strávený na stránce (Avg. Time) 

 

Z této tabulky vyplývá, že míra opuštění stránky je relativně vysoká u přístupů 

z vyhledávačů. Je to proto, že návštěvníci přicházející právě přes toto médium většinou 

hledají něco konkrétního, a pokud to nenaleznou, vrací se zpět na výsledky vyhledávání, 

tudíž opouští stránku okamžitě. Navíc tím, že stránku opustí, klesá také průměrná doba 

strávená na stránce návštěvníky z tohoto zdroje. 

Naopak u placené reklamy, která je dobře cílená – což je jak u programu Centrum 

GP tak na serveru Tuning CZ – se míra opuštění stránky snižuje, protože lidé kteří přes 

tento odkaz přijdou na stránky, jsou většinou tuningovými nadšenci a tudíž si web 

důkladněji projdou. S tím souvisí také delší doba, kterou na stránkách stráví. 

5.4.4 Celkové shrnutí reklamních formátů 

Aby bylo možno určit, zda konkrétní reklamní kampaň má význam, nebo zda by 

nebylo lepší ji ukončit a zabývat se jinou formou propagace, je nutné sledovat předešlé 

statistiky v souvislostech a hlavně v návaznosti na investované prostředky. Proto bych 

nyní rád shrnul všechny aspekty, které hovoří pro anebo proti jednotlivým možnostem, 

které jsem měl možnost v průběhu zpracování této práce poznat a prověřit. 

Nejlepší výsledky bezesporu stojí za optimalizací stránek pro vyhledávače. Dnes 

velice oblíbená disciplína i v podmínkách e-shopu Tuning-RS prokázala, že se jí vyplatí 

zabývat. Od prvních náznaků, které měly spíše charakter pokusu a se skutečným SEO 

neměly až tak moc společného, se ukazovalo, že je to krok správným směrem. Hlavním 

ukazatelem byla samozřejmě rostoucí návštěvnost, která byla ovšem doprovázena 

dvěma zásadními jevy. Prvním byla struktura klíčových slov – návštěvníci se na stránky 

dostali díky vyhledání konkrétního výrazu, ne již jako v minulosti pomocí obecných 

frází, které častěji vedly k okamžitému opuštění stránky. A dalším byla zjevná 

dominance přístupů z vyhledávačů – přístupy jiného charakteru, a dokonce i díky 

placené reklamě, se staly téměř zanedbatelnými. Samozřejmě jsou zde i negativa, která 
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souvisí s vyhledáváním konkrétního druhu zboží – pokud návštěvník není spokojen 

s nabídkou, kterou na stránkách Tuning-RS nalezne, pak se okamžitě vrací zpět do 

vyhledávače a vůbec se nezajímá o zbytek sortimentu, který e-shop nabízí. Tato stinná 

stránka však byla kompenzována značným nárůstem objemu objednávek, který tato 

změna struktury zdrojů přístupů přinesla. 

Naproti tomu zcela propadla placená reklama pro stránky Tuning-RS. Využití 

nového produktu Gold Position na vyhledávači a katalogu Centrum.cz se ukázalo jako 

zcela nevhodná investice. Za měsíc provozu přišlo díky této kampani na stránky pouze 

72 návštěvníků (1,47% celkové návštěvnosti), z toho navíc 18 z nich stránku opustilo 

okamžitě. Vzhledem k tomu, že náklady na tuto kampaň nejsou zanedbatelné, je do 

budoucna otázkou, zda v takto neefektivním způsobu propagace pokračovat. Zásadní 

problém spatřuji ve špatném cílení této reklamy – je vázána na 5 klíčových slov, která 

byla celkově vyhledána za dobu běhu kampaně 13914×, což při zmiňovaných 72 

návštěvnících znamená CTR pouze 0,52%. To, že se pomocí kampaně nerealizovala ani 

jedna objednávka tak není tím největším problémem. Horší dopad na její efektivitu má 

slabá vyhledávanost zvolených klíčových slov a nízká míra prokliku (CTR). Kromě 

toho tato reklama nepůsobí ani v jiných směrech, jako například na propagaci dobrého 

jména značky, protože se zobrazuje pouze ve výsledcích vyhledávání jako textový 

odkaz. 

Pro druhý typ placené inzerce, spolupráci se serverem Tuning.cz, platí trochu jiné 

závěry. Ač se návštěvnost díky tomuto médiu nijak výrazně nezvýšila, je 10% z celkové 

návštěvnosti za sledované období mnohem lepší výsledek než u programu GP. Také má 

mnohem lepší poměr CTR – přes 2%, což je u placené reklamy velmi dobrý výsledek. 

Navíc se jedná, jak jsem již zmínil, o zcela přesně cílenou reklamu na ten segment 

zákazníků, který potřebuje firma oslovit. Co se týče výše investice, je částka přijatelná a 

myslím si, že do budoucna by mohla být tato reklama přínosem pro běh webu. Kromě 

všech dosud zmíněných kladných stránek přidává navíc bonus v podobě propagace 

značky prostřednictvím jednoho z nejnavštěvovanějších tuningových serverů. 

Další zajímavou informací, která vyplývá ze zmíněných statistik, je potřeba úpravy 

nabídky zboží. Tato informace se dá vyčíst z procenta realizovaných transakcí k celkové 

návštěvnosti. Uvádí se, že internetový obchod aby byl úspěšný, by měl mít tento 

konverzní poměr mezi 1 – 4%. U stránek Tuning-RS je to doposud cca 0,43%, což je 

v tomto duchu velice malé číslo. 
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Poslední dva placené programy, které byly nasazeny pro server MaxCar.cz, se 

ukázaly také jako vhodným doplňkem zdrojů pro získání návštěvníků. PPC systém 

Etarget umožňuje velice dobré cílení a vzhledem k jeho zaměření na významné servery 

na českém a slovenském internetu také přináší značné úspěchy. Náklady na jeho provoz 

jsou zcela v režii provozovatele stránek, proto není problém kontrolovat a optimalizovat 

výši proinvestovaných prostředků. I když je konkurence na trhu značná, je možné nalézt 

taková klíčová slova, která přilákají mnoho zákazníků za minimální cenu prokliku. 

Zápis do katalogu Seznam.cz je také ukázkou toho, jak dokáže nejnavštěvovanější 

médium ovlivnit návštěvnost i na relativně malých stránkách. Vzhledem k tomu, že přes 

tento kanál přišlo na stránky cca 20% návštěvníků, je cena za jednoho téměř 

zanedbatelná. V případě serveru MaxCar.cz neexistují statistiky provázanosti 

návštěvníka a transakce, proto není možné zjistit efektivitu výše zmíněných reklamních 

kampaní jinak, než právě podílem na návštěvnosti. 

5.5 Doporučení pro oblast marketingu na internetu 

Doporučení týkající se toho, jakým směrem se ubírat v oblasti marketingu a 

reklamy na internetu budou rozdílná pro různé typy internetových stránek, kterým 

budou určena. Není totiž možné generalizovat, co je dobré a co naopak dobré není. 

Podle mých dosavadních zkušeností a znalostí se proto pokusím shrnout to, co jsem si 

zpracováním této práce ověřil. 

Pro segment internetových obchodů – a je jedno, v jakém oboru působí – je jedním 

z klíčových předpokladů úspěchu v dnešní době výborná optimalizace pro vyhledávače. 

Samozřejmě jedná-li se o zavedenou a známou značku, tento faktor trochu ztrácí na 

významu, nicméně si myslím, že je to jeden ze základních stavebních prvků úspěchu. 

Většina uživatelů internetu dnes pro hledání informací využívá právě vyhledávače, a 

proto stránky, které jsou pro jejich algoritmy optimalizovány, mají mnohem větší šanci 

na úspěch a získání návštěvníka. Navíc se dost často – v případě zajímavé nabídky – 

stane z takového návštěvníka také zákazník. 

Krokem číslo jedna u optimalizace je zhodnocení možností na trhu a zmapování 

konkurence. Poté je možné realizovat celou fázi optimalizace, od navržení struktury 

webu, vhodných a odpovídajících klíčových slov, popisných textů (na kterých také 

velice závisí) přes registraci do katalogů a výměnu odkazů, díky čemuž u vyhledávačů 
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stránka získá kladné body, až po samotné spuštění stránek v optimalizované podobě a 

následně drobné úpravy, které jsou nutné pro dobrý výsledek celého procesu. Pokud se 

bude jednat o odvětví, které je na českém internetu málo zastoupené nebo malé 

procento stránek využívá optimalizaci, není problém se velice rychle vyhoupnout do 

čela výsledků vyhledávání, a tak zvýšit nejen návštěvnost stránek, ale také příjmy 

z prodeje. V opačném případě – tedy za předpokladu že se jedná o vysoce konkurenční 

odvětví, kde je většina webů optimalizována – je to běh na dlouhou trať, ale ani zde 

nejsou dobré výsledky něčím nedosažitelným. Záleží ale mnohem více na dobrém 

zvládnutí všech faktorů, které vyhledávače při hodnocení kvality stránek berou v potaz. 

To, že jsem jako příklad uvedl segment internetových obchodů, ovšem neznamená, 

že jiné stránky nemá cenu optimalizovat. Platí to obecně pro všechny internetové 

stránky, které chtějí dosahovat uspokojující návštěvnosti pomocí vyhledávačů. 

Co se týče placené reklamy, zde je situace o poznání složitější. Na rozdíl od 

optimalizace totiž obvykle stojí značné sumy peněz a o její efektivitě jsem se již 

zmiňoval v předchozím textu. Nicméně dá se říci, že existují produkty, které svým 

zaměřením zajímavé jsou. 

Mezi ně patří v poslední době velice oblíbené PPC systémy. Jejich obliba roste 

zejména proto, že se do jisté míry podobají optimalizaci pro vyhledávače – jsou vázány 

na klíčová slova a dokáží velice cíleně získávat návštěvníky, kteří mají o produkt zájem. 

Na rozdíl od SEO však platíme za každého návštěvníka. Jsou výhodné zejména 

v situacích, kde optimalizace není možná, anebo by byla natolik obtížná, že by si 

vyžádala nemalé náklady. Ovšem je zde nutno pamatovat na pečlivou správu kampaně. 

Pokud se tato činnost podcení, může to vést buďto ke ztrátě návštěvníků anebo v horším 

případě k nárůstu nákladů za tuto reklamu. 

Placené zápisy do katalogů jsou také vhodným doplňkem marketingové strategie. 

Hlavně ve velkých katalozích je možné dosáhnout solidního konverzního poměru a tím 

zcela zanedbatelných nákladů na jednotlivce. Výhodou je časové trvání kampaně 

nezávislé na počtu prokliků nebo zhlédnutí. Platba se většinou provádí v ročních 

intervalech, a tak nemusí provozovatel kampaň příliš sledovat. Veškerá činnost se 

omezuje pouze na sledování statistik přístupů, případně počtu transakcí realizovaných 

díky tomuto médiu. 
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Další dobrou volbou co do podpory kvality návštěvníků je inzerce na oborově či 

zaměřením podobných internetových stránkách. Kromě získávání dalších návštěvníků 

působí velice dobře na propagaci značky a na růst konkurenceschopnosti v rámci 

odvětví. Výhodou bývají také různé akce, jako zobrazení na hlavní stránce, zasílání 

reklamních sdělení na mailing listy, apod. Navíc pokud se jedná o menší servery, ani 

náklady nemusí být příliš vysoké, a tak pokud majiteli stránek záleží na šíření dobrého 

jména, stojí tato možnost jistě za zvážení. 

Variant, které se dále nabízejí, je samozřejmě mnohem více. Záleží tak na každém, 

jakému typu reklamy dá přednost. Jako všude je však nutné prokalkulovat reálné výdaje 

a možné přínosy z kteréhokoliv typu inzerce. Také je důležitý dopad na návštěvníky – 

čím větší pole působnosti a menší cílení kampaň má, tím větší je pravděpodobnost, že 

se na stránky dostanou i návštěvníci, kteří o produkty nebo služby zájem nemají, ale 

„jen na to kliknuli“. Tím se také snižuje konverzní poměr a stoupají náklady na reklamu 

v neprospěch užitku z ní. 
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Závěr 

Ve své diplomové práci jsem se věnoval pojmu internetový marketing a jeho využití 

v podmínkách firmy podnikající výlučně v prostředí tohoto nejrychleji rostoucího 

média. Zabýval jsem se možnostmi, které internet v oblasti marketingu nabízí, zejména 

odlišením různých druhů reklamy a propagace. Dále jsem se snažil definovat 

předpoklady, které musí společnost splňovat, aby mohla efektivně kampaně na internetu 

využít. 

V další části práce jsem nastínil situaci ve společnosti KPK System s.r.o., pro 

kterou jsem tuto práci zpracoval. Seznámil jsem čtenáře s výchozí situací a 

s postavením společnosti v rámci svého segmentu trhu. Také jsem nastínil 

podnikatelské aktivity, k jejichž naplňování dochází téměř výlučně na internetu. 

Společnost vlastní a provozuje internetové stránky MaxCar.cz, které se zabývají 

inzertními službami pro motoristy a dále internetový obchod Tuning-RS.com, který je 

zaměřen na prodej motoristických sportovních a tuningových doplňků. Hlavním cílem 

této práce bylo naznačit možnosti využití marketingu na internetu a plnění tohoto cíle 

bylo demonstrováno právě prostřednictvím stránek tohoto internetového obchodu. 

Hlavním tématem celé práce bylo propojení více možností internetové reklamy tak, 

aby výsledný efekt byl pro majitele webových stránek co možná nejlepší. V dnešní 

době, kdy jen v České republice má přístup k internetu téměř každý druhý člověk, je 

velice důležité zachytit správné trendy právě v online reklamě. Není to snad z toho 

důvodu, že dříve by tady trendy v oblasti internetu nebyly, ale postupně se začíná měnit 

způsob myšlení mnoha lidí, kteří využívají internet nejen jako zdroj informací, ale také 

jako nekonečně velký a obsáhlý obchodní dům. Bez reklamy se však zboží prodává jen 

těžko – čehož jsou důkazem finanční prostředky do inzerce vložené. V době prudkého 

rozmachu internetu se však mění také struktura těchto investic. Upouští se od 

klasických médií, typu noviny nebo televize, a mnohem více očekávání i peněz se 

vkládá právě do moderních možností. Snažil jsem se proto praktickou aplikací 

teoretických postupů odpovědět na otázky, do kterých typů nových reklamních formátů 

se vyplatí prostředky vložit a do kterých ne. V závěru práce jsem také navrhl 

doporučení pro majitele webových stránek, jak by měli postupovat v případě, že chtějí 

své stránky otevřít světu a získat mnoho nových zákazníků. 
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Mezi nejlepší reklamní formáty na internetu patří v dnešní době PPC systémy. Tato 

forma inzerce je výhodná jak pro inzerenta, tak pro poskytovatele prostoru. Umožňuje 

velice dobré cílení na daný segment návštěvníků a tím nabízí vysoký konverzní poměr, 

údaj tak důležitý pro mnoho komerčních internetových stránek. Navíc se jedná o formát 

relativně levný, byť založen většinou na zcela otevřeném konkurenčním boji o klíčová 

slova může tuto výhodu mnohde ztratit. Dá se ovšem velice efektivně řídit a proto je pro 

mnoho inzerentů opravdu velice vhodný. 

Nezbytnou součástí marketingové strategie realizované prostřednictvím internetu 

jsou samozřejmě internetové stránky. To, jak kvalitně jsou zpracovány – ať už po 

stránce obsahové, grafické nebo uživatelské – může velmi ovlivnit chování návštěvníka. 

Jak z obsahu práce vyplynulo, je také vhodné – ve většině případů – aplikovat postupy 

optimalizace pro vyhledávače. Nejen že se tím docílí dodržování standardů (což je jedna 

z podmínek kvalitního SEO), ale také tím stránky získají mnoho návštěvníků příchozích 

právě přes vyhledávací služby. V dnešní době je SEO jedna z klíčových oblastí, kterou 

by se měli nejen vývojáři internetových stránek zabývat, protože do budoucna budou 

stránky, které těmto novým požadavkům nebudou vyhovovat odsouzeny k zániku. 

Při zpracování této práce jsem si ověřil, že aplikace ověřených postupů na 

internetové stránky může opravdu přinést požadovaný efekt a pokud se k těmto 

zásahům přistoupí zodpovědně a skombinují se s dalšími možnostmi internetové 

reklamy, je možno dosáhnout vysoké návštěvnosti i zvýšení obratu společnosti.
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