
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

  



 

 

Abstrakt 

Diplomová práce je zaměřena na marketingovou komunikaci značky Pěkný domov shop. 

Práce seznamuje se současnou strukturou komunikačního mixu a on-line marketingové 

komunikace a na základě provedených analýz a vlastního průzkumu navrhuje vhodná 

opatření vedoucí ke zlepšení on-line komunikace e-shopu s veřejností.  

Abstract 

The master’s thesis is focused on the on-line marketing communication of the brand 

Pěkný domov shop. The thesis acquaints with the current structure of the communication 

mix and the online marketing communication and based on the performed analyses and 

own research, suggests the appropriate suggestions to improve the on-line communication 

of Pěkný domov shop with the public. 
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Úvod 

Bytové doplňky utváří domov a zútulňují domácí prostředí, ve kterém trávíme mnoho 

času. Dekoracemi a vybavením interiéru dáváme svému okolí najevo naši osobnost, 

názory a styl. Diplomová práce se zaměřuje na značku nabízející bytové vybavení pro 

širokou veřejnost za dostupné ceny.  

Tématem této diplomové práce je on-line marketingová komunikace značky Pěkný 

domov shop, která byla založena v roce 2015 a primárně působí jako internetový obchod. 

Aktuálně nabízí několik stovek bytových doplňků a dekorací v mnoha stylech a 

provedeních. Svůj sortiment neustále rozšiřuje o nové položky a snaží se jej doplňovat 

dle aktuálních trendů. Spolu s rostoucím procentem uživatelů internetu a moderních 

technologií roste také obliba nakupování on-line. V propojení on-line nakupování a on-

line marketingové komunikace tkví velká výhoda. Nejen kvůli značnému přesunu nákupů 

z kamenných prodejen na internet v současné době je důležité se touto tématikou zabývat. 

Hlavním cílem práce je zefektivnění on-line marketingové komunikace značky se 

zaměřením na sociální sítě. Majitelka, která je současně autorkou práce analyzovala 

současný stav sociálních sítí e-shopu a propagací, které na nich byly spuštěné a zároveň 

vytvořila návrh vhodné on-line komunikace pro rok 2022. K naplnění těchto požadavků 

a splnění cíle práce jsou použity analýzy marketingového prostředí a komunikačního 

mixu, analyzování makroprostředí a mikroprostředí v oblasti bytových doplňků. Součástí 

práce je dotazníkové šetření, vytvořené za účelem získání odpovědí na otázky ohledně 

marketingového mixu a on-line komunikace na sociálních sítích. Je kladen důraz na 

vzhled reklamních příspěvků, jejich obsah, vnímání a důležitost rozhodujících faktorů při 

nákupu na webových stránkách. 

Práce je tvořena třemi částmi. Teoretická část, která obsahuje literární rešerši a vysvětlení 

základních pojmů pro pochopení navazujících částí. V praktické části jsou zahrnuty 

analýzy současného stavu marketingového mixu, online marketingové komunikace a 

mikro a makroprostředí, přičemž plynule navazují na předchozí teoretickou část. 

V praktické části je čtenářům přiblížen e-shop Pěkný domov shop, jeho historie a prodejní 
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činnost. Třetí, návrhová část představuje jednotlivé vlastní návrhy ke zlepšení on-line 

marketingové komunikace společnosti. 

Díky provázanosti práce a její autorky se dá očekávat, že výstupy z práce budou mít 

praktický dopad na marketing společnosti. Již v průběhu jejího zhotovování byly některé 

návrhy aktivně použity a zapracovány do prodejní strategie e-shopu. 
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Cíle a metody práce 

Hlavní cíl práce 

Hlavním cílem práce je na základě provedených analýz a vlastního průzkumu navrhnout 

vhodnou on-line marketingovou komunikaci vybrané společnosti. 

Dílčí cíle práce 

Dílčím cílem práce je provedení analýz vnějšího a vnitřního okolí, jež jsou nezbytné pro 

naplnění cíle hlavního. Mezi další dílčí cíle práce pak lze zařadit zvýšení povědomí o 

dané značce. 

Metody a postupy zpracování práce 

Diplomová práce je rozdělena do tří stěžejních částí – teoretické, analytické a návrhové. 

První část práce je úvodem do dané problematiky, čtenář v ní najde vymezení základních 

marketingových pojmů společně s jejich objasněním podle definic z relevantních zdrojů. 

Tato část práce je důležitá pro čtenářovo porozumění práci jako celku. Poznatky z této 

části autor použije jako základ pro praktickou část diplomové práce.   

V druhé, praktické části práce, je obsažena analýza současného stavu vybrané společnosti, 

výsledky vlastního průzkumu, včetně komentářů k nim, a jejich dalších analýz. 

Dotazníkové šetření je zaměřeno jak na stávající, tak na potenciální zákazníky daného e-

shopu a bude jedním z podkladů pro analýzu mikroprostředí firmy. Šetření obsahově 

pokrývá oblast vnímání reklam na sociálních sítích, obsah marketingových sdělení, 

preferované reklamní formáty a atributy na webu, které jsou pro uživatele, kteří nakupují 

online, důležité. 

K analýze makroprostředí je použita SLEPTE analýza, která společně s výsledky analýzy 

mikroprostředí, analýzy rizik, komunikačního mixu a vlastního průzkumu poslouží jako 

vstup pro vytvoření SWOT analýzy.  

V návrhové části práce autor seznámí čtenáře s výsledky z předešlých analýz a šetření, 

vyhodnotí je a představí vlastní návrhy, na základě, kterých by se mohla vylepšit 

marketingová komunikace e-shopu. Cílem je navrhnout efektivní on-line marketingovou 

komunikaci společnosti. 
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Motivace a limity práce 

Motivací je autorčina velká zkušenost s vedením e-shopu v průběhu posledních let. Mezi 

limity lze zařadit omezené časové a finanční možnosti.  
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2 Teoretická východiska práce 

V této části práce jsou čtenářům přiblíženy základní pojmy z oblasti marketingu, je 

důležité teoretickým východiskům a definicím porozumět, neboť na tuto část plynule 

navazuje analytická a návrhová část. 

2.1 Marketing 

V publikacích můžeme najít celou řadu definic marketingu. Jeden z nejuznávanějších 

odborníků v tomto směru, Philip Kotler, jej vnímá následovně: „Marketing je věda a 

umění objevit, vytvořit a dodat hodnotu, která uspokojí potřeby cílového trhu, identifikuje 

dosud nevyplněné potřeby a požadavky. Definuje, měří a vyčísluje rozsah vytipovaného 

trhu a potenciální zisk. Přesně určuje, které tržní segmenty je společnost schopna nejlépe 

obsloužit, navrhuje a propaguje vhodné výrobky a služby“ (Kotler, 2004). 

V novodobém chápání není marketing o pouhém prodeji a reklamě, ale o uspokojování 

potřeb zákazníků. V případě, že marketér rozumí potřebám zákazníka, vytváří a prodává 

pak produkty, které mají pro zákazníka mimořádnou hodnotu. Pokud je navíc ocení, 

předává vhodnými distribučními cestami a inzeruje na správných místech, je zde velká 

šance na jejich úspěšný prodej. Marketing tedy nově buduje dlouhodobý vztah se 

zákazníkem (Kotler, 2018, s. 30). Jaké místo má marketing v prodejním procesu je 

zobrazeno na následujícím vyobrazení. 

 

Obrázek č.  1 Moderní marketingový proces (vlastní zpracování na základě Kotler, 2018, str. 30) 

Na obrázku č. 1 jsou základní prvky marketingového systému. Společnosti se svými 

konkurenty zkoumají trh a interagují se spotřebiteli, aby porozuměli jejich potřebám. Poté 

pro ně vytváří nabídky (produkty) a informují o nich své potenciální zákazníky, buď 

napřímo nebo prostřednictvím marketingových zprostředkovatelů. Každý prvek 

v systému je ovlivňován okolními vlivy prostředí (demografickými, ekonomickými, 
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přírodními, technologickými, sociálními aj.). Nadto každý z těchto prvků systému 

přidává hodnotu do dalšího stupně v procesu. Šipky na obrázku zobrazují vzájemné 

vztahy, které se musí vyvíjet a být koordinovány. Z tohoto důvodu závisí úspěch dané 

společnosti nejen na jejích akcích ale především na tom, jak celý systém vytváří hodnoty 

a chápe potřeby zákazníků (Kotler, 2018, s. 30). 

Marketing si prošel jistými etapami vývoje do podoby, v jaké ho známe dnes. Jedním 

z nejobvyklejších rozdělení je na jednotlivé etapy Marketing 1.0, 2.0 a 3.0, přičemž 

největší příležitosti se naskytnou těm marketérům, kteří uvádí do praxe Marketing 3.0. 

Dříve, v průmyslové éře byl marketing pouze o tom prodat výstupy dané továrny 

komukoliv, kdo si je chtěl koupit. Produkty byly běžné, připravené pro potřeby celého 

trhu. Cílem prodeje bylo nabízet co nejlevnější produkty, tak, aby byly dostupné všem 

zákazníkům. Marketing 1.0 se tedy orientoval pouze na produkt (Kotler, 2010, s. 4). 

Oproti tomu je Marketing 2.0 spojen s již rostoucím vlivem informačních technologií a 

s tím spojenými vyššími nároky na marketing obecně. Spotřebitelé si v této éře mohou 

jednoduše porovnávat produkty mezi sebou, hledat alternativy a hodnotu danému 

produktu přikládá zákazník. Platí zde pravidlo „zákazník je pán“, marketéři musí pracovat 

se segmentací trhu (Kotler, 2010, s. 4). 

Marketing 3.0 v současné době přidává zákazníkům psychologické a emoční hodnoty 

jako myšlenky, ducha, srdce a podobně. Jednotlivá pojetí marketingu jsou sumarizována 

v tabulce níže. 
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Tabulka č.  1: Srovnání Marketingu 1.0, 2.0 a 3.0 (vlastní zpracování, na základě Kotler, 2010, str. 5) 

 Marketing 1.0 

 

Zaměření 

na produkt 

 

Marketing 2.0 

 

Zaměření na 

zákazníka 

 

Marketing 3.0 

 

Orientace 

na hodnoty 

 

Cíl Prodat produkt 
Uspokojit 

zákazníka 

Udělat svět lepším 

místem 

Hnací síly Průmyslová revoluce IT Nová vlna technologií 

Jak 

společnosti 

vnímají trh 

Masoví nákupčí 

s fyzickými potřebami 

Chytrý 

spotřebitel 

s myslí a srdcem 

Osobnost s rozumem, 

srdcem a duchem 

Klíčový 

marketingový 

koncept 

Rozvoj produktu Odlišení Hodnoty 

Firemní 

marketingová 

strategie 

Produktová 

specifikace 

Firemní a 

produktové 

umístění na trhu 

Firemní mise, vize a 

hodnoty 

Hodnoty Funkční 
Funkční a 

emoční 

Funkční, emoční a 

duchovní 

Interakce se 

zákazníky 

Jeden na více 

transakce 

Jeden na jednoho 

vztah 

Více na jednoho 

spolupráce 

Dle Foreta „marketing slouží ke zjišťování a hodnotnému uspokojování lidských potřeb 

prostřednictvím směny. K tomu využívá marketingových nástrojů a postupů, jaké 

představují marketingový výzkum, segmentace trhu, marketingový mix, marketingový 

plán a mnohé další…“ (Foret, 2012, str. 12).  V následující podkapitole se autor zaměří 

na jednotlivé prvky marketingového mixu. 

2.2 Marketingový mix 

Dle Kotlera je „marketingový mix soubor taktických marketingových nástrojů – 

výrobkové, cenové, distribuční a komunikační politiky, které firmě umožňují upravit 

nabídku podle přání zákazníků na cílovém trhu“ (Kotler, 2004, str. 105).  

Marketingový mix představuje souhrn základních marketingových prvků, kterými 

společnost dosahuje svých marketingových cílů. Zahrnuje v sobě vše, čímž může firma 

poptávku po svém produktu ovlivňovat. Jednotlivé prvky mají mezi sebou vzájemné 

vazby. Složkami marketingového mixu jsou 
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• Produkt 

• Cena 

• Místo 

• Propagace 

Kromě koncepce 4P, která je zmíněna výše, se uvádí i koncept 5P, který obsahuje i služby, 

respektive jde o přidanou hodnotu, kterou přidávají produktu a zákazníkům lidé ve 

společnosti (Foret, 2008, str. 97). 

V roce 1980 byl představen model 7P, který zahrnuje lidi, procesy a fyzickou evidenci, 

kterou lze chápat jako zhmotnění abstraktní nabídky. Lidmi mohou být jak zákazníci, tak 

pracovníci dané společnosti, přičemž je kladen důraz na poskytování kvalitního 

zákaznického servisu. Za procesy jsou považovány aktivity v průběhu celého nákupního 

běhu. Fyzickou evidencí je pak místo, kde se potkává zákazník s prodejcem, v případě   

e-commerce ním mohou být webové stránky nebo obchodní nabídky zasílané 

prostřednictvím e-mailu (Tow, 2019). 

 

Obrázek č.  2 Marketingový mix – 7P (vlastní zpracování dle Tow, 2019) 
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Alternativně se můžeme setkat s koncepcí 4C, jejímž autorem je Robert F. Lauterborn, 

dle které by se marketér měl dívat na marketingový mix z hlediska kupujícího, nikoliv 

prodávajícího.  Kupující v tomto případě chápe nástroje marketingu jako nositele 

spotřebitelského užitku (Tow, 2019). Schéma vztahu 4P a 4C je přehledně zobrazeno 

v následující tabulce. 

Tabulka č.  2 Schéma vztahu 4P a 4 C (vlastní pracováníí dle Tow, 2019) 

4P 4C 

Výrobek Řešení potřeb zákazníka (anglicky customer values) 

Cena Náklady, které zákazníkovi vznikají (anglicky customer cost) 

Distribuce Dostupnost řešení (anglicky convenience) 

Propagace Komunikace (anglicky communication) 

 

V této práci bude dále popsána nejrozšířenější koncepce marketingového mixu, tj. 4P. 

Tatáž poslouží k analýze současného stavu společnosti v další části práce.  

2.2.1 Produkt 

Produkt je jednou ze základních složek markentingového mixu. Lze jej definovat jako 

cokoliv, co poslouží k uspokojení lidské potřeby, či naplnění určitého přání. Je jím vše, 

co lze koupit nebo prodat, ovšem nejedná se pouze o hmotné, nýbrž i nehmotné 

(abstraktní) předměty. Jako příklad lze uvést užitek výrobku, značku, balení, design, 

kvalitu, záruky, sortiment a doplňkové služby. Dle Foreta (2003) „je za produkt 

považováno to, co lze na trhu nabídnout k upoutání pozornosti, k získání, k užívání anebo 

ke spotřebě, tj. vše, co se vyznačuje schopností uspokojit přání nebo potřeby zákazníků“ 

(Foret, 2003, str. 107) 

Základními složkami produktu jsou jádro, reálný produkt a rozšířený produkt viz obrázek 

níže. 
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Obrázek č.  3 Základní složky produktu (vlastní zpracování dle Foret, 2003) 

Jádrem produktu je vždy užitek, který z něj vlastník má. Každému produktu přidává 

výrobce určité specifické vlastnosti – tzv. atributy, kterých je mnoho a odlišuje se jimi od 

ostatních. Užitek a atributy pak tvoří reálný produkt, který je specifický. Rozšířený 

produkt je pak tvořen jádrem, reálný produktem a rozšiřujícími faktory, mezi něž lze 

zařadit například záruky, specifické platební podmínky (např. nákup na úvěr), pomoc při 

instalaci produktu, poradenství a technickou podporu a další (Foret, 2003, str. 109). 

Dle Bednáře hodnotí zákazníci u nabízených produktů výhodu, kterou jim poskytují. 

Rozlišuje klíčové vlastnosti a výhody produktů, přičemž prodávající by se měl zaměřit 

právě na výhody, které dané produkty pro spotřebitele mají. Výhody by měly být zmíněny 

v marketingových sděleních (Bednář, 2002). 

2.2.2 Cena 

Cena je hodnotou výrobku pro zákazníka, obvykle vyjádřená v penězích, přičemž 

hodnota pro zákazníka je poměr jím vnímané kvality produktu vs. množství peněz, které 

je za výrobek požadováno. Zahrnuje slevy, termíny a podmínky placení, náhrady nebo 

možnosti úvěru. Z hlediska marketingového mixu je jediným zdrojem zisku podniku. 

„Představuje sumu peněz, množství výrobků nebo služeb, které je kupující ochoten 

prodávajícímu poskytnout jako protihodnotu za právo užívat určitý výrobek anebo 

službu“ (Foret, 2003, str. 123).   
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Při cenové tvorbě musí podniky brát v úvahu nejen psychologické, ale také logické 

faktory. V současné době vyjadřují ceny větší mírou hodnotu či prestiž, kterou zákazník 

nakupovaným výrobkům či službám přikládá. Při stanovení cen je důležité sledovat 

všechna očekávání zákazníků. 

Stanovení ceny bývá ovlivněno hned několika faktory, které ji i celý marketingový mix 

buď přímo či nepřímo ovlivňují. Mohou být rozděleny následovně 

a) faktory vnitřní 

b) faktory vnější (Foret, 2003, str. 127). 

Vnitřní faktory 

Do této skupiny lze zařadit 

• Cíle a strategie výrobce či firmy – maximalizace tržeb, cíl přežití, maximalizace 

běžného zisku, dosažení určitého obratu aj. 

• Organizace cenové politiky – míra centralizace a decentralizace v procesu tvorby 

cen. 

• Marketingový mix – soulad cenové politiky, marketingového mixu a celkové 

strategie podniku. 

• Diference výrobků – odlišení od konkurence, pokud ho nelze dosáhnout 

samotným výrobkem, pak se může firma zaměřit na doplňkové služby, jakými je 

například servis, poradenství, platební podmínky a další. 

• Náklady – znalost nákladů a jejich struktury je základním předpokladem 

stanovení ceny (Foret, 2003, str. 128). 

Vnější faktory 

Mezi vnější faktory patří 

• Poptávka – velmi silný vliv na výši ceny, tržní poptávku ovlivňuje velká řada 

faktorů (dostupnost substitutů, životnost výrobku, kupní síla zákazníků, 

preference zákazníků aj.). 

• Chování konkurence – ceny konkurenčních výrobků a jejich kvalita ovlivňují 

chování výrobce při stanovení ceny. Je nutné, aby výrobce poznal cenu a kvalitu 

konkurenčních výrobků, které spotřebitel porovnává s těmi od něj. K těmto 
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účelům se nejčastěji používají nabídkové ceníky konkurence a hodnotová analýza 

konkurenčních výrobků. 

• Chování distributorů, distribuční síť – distributoři ovlivňují prostřednictvím jimi 

stanovených přirážek konečnou cenu. Dle Grosové si tak např. velkoobchod 

v průměru připočítává za svoje služby 7-10 %, maloobchod pak v závislosti na 

typu výrobku 0-30 %, přičemž reálná výše těchto přirážek může nabývat i širšího 

rozpětí. U jednodušších, běžných výroků, které mají upoutat zákazníkovu 

pozornost, a přilákat ho k navštívení prodejny je tato přirážka minimálně, naopak 

u luxusních výrobků je vyšší (Grosová, 2004, str. 78). 

• Ekonomické podmínky, struktura trhu – stadium ekonomického cyklu, v němž se 

dané odvětví nalézá.  

• Právní normy, opatření centrálních orgánů – legislativní normy omezují volnost 

při stanovení ceny u těch výrobců, které centrální orgány bezprostředně 

kontrolují. Dále jsou omezovány, prostřednictvím právních aktů, cenové 

podbízení těch účastníků hospodářské soutěže, kteří prodávají za dumpingové 

ceny. Nelze opomenout antimonopolní zákony, které mají za cíl zamezit dohodám 

mezi konkurenty. Z ostatních lze zmínit spotřební daň a daň z přidané hodnoty, 

které rovněž ovlivňují cenu produktu pro spotřebitele (Foret, 2003, str. 130). 

Dle Luenendonka by měla být cena produktu či služby stanovena specialisty a na základě 

analýzy všech faktorů, které ji mohou ovlivnit. Cena může být použita stejně tak jako 

případné slevy v marketingových sděleních k upoutání pozornosti. Není přitom vhodné 

zakládat marketingové kampaně pouze na slevových akcích, neboť by zákazníci využívali 

pouze tyto slevy a nebyli ochotni nakupovat v období bez nich (Luenendonk, 2019). 

2.2.3 Distribuce 

Jednou z nejzásadnějších otázek, které musí výrobci a prodejci čelit je otázka distribuce 

jejich výrobků ke konečným uživatelům. Distribuce neboli pohyb z místa jejich vzniku 

do místa jejich konečné spotřeby nebo opakovaného užívání by měl být řešen tak, aby 

byly výrobky dostupné na vhodných místech, ve správný čas a množství, které jsou 

kupující ochotni nakoupit. Forejt (2003) dále říká, že z marketingového hlediska pod 

tímto pojmem chápeme souhrn činností všech subjektů, které se účastní v procesu 

zpřístupnění hotových výrobků konečným uživatelům, prostřednictvím distribučních 
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cest. „Distribuční cesta v sobě zahrnuje soubor všech činností jednotlivců a firem, kteří 

se účastní procesu transferu výrobků a služeb z místa jejich vzniku do místa jejich 

konečné spotřeby nebo užití“ (Foret, 2003, str. 139). 

Weston rozlišuje tři základní distribuční kanály: maloobchodní prodejny, on-line 

prostředí a distributory. Maloobchodní prodej je tradiční metodou prodeje produktů, jsou 

s ním ovšem spojeny náklady na pronájem prostor, personál a vybavení prodejen.          

On-line prodej na internetu v sobě skýtá možná úskalí například v samotné distribuci 

objednávek nebo možnostem prodeje daného produktu on-line. Výhodou práce 

s distributory je pak přenesení části práce na ně, ovšem jsou s nimi spojeny personální 

náklady (Weston, 2019). 

2.2.4 Propagace 

Propagace je nejviditelnější část marketingového mixu, zabývající se propagací výrobků 

a služeb a komunikací jak se zákazníky, tak s obchodními partnery. Cílem komunikace 

je ovlivnění chování respondentů této zprávy. Je vždy důležité ujasnit si co, jak, kdy a 

komu má být sděleno. Způsoby komunikace s potenciálními zákazníky se liší, ale 

cílového publika. V současné době se při propagační činnosti používají kromě reklam i 

další nástroje prodeje, jako je například podpora prodeje, public relations (vztahy 

s veřejností), osobní prodej či přímý marketing. Všechny nástroje propagace lze rozdělit 

do dvou kategorií 

1. nadlinkové (zkráceně ATL z anglického above the line) 

2. podlinkové (zkráceně BTL z anglického below the line) 

V současnosti jsou více používány nástroje podlinkové, které mohou být nákladově nižší. 

Typickým příkladem nadlinkové propagace je reklama v televizi, při níž platí inzerující 

firma za poskytnutý prostor (Foret, 2008, str. 129). 

Foret (2003) dále říká, že jakákoliv propagační činnost si vyžaduje plánování, předem 

připravenou strukturu a organizaci. Zároveň by mělo být provedeno definování si pěti 

faktorů 

1. Poslání 

2. Sdělení 
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3. Použitá média 

4. Peníze 

5. Měření výsledků (Foret, 2003, str. 155) 

Alternativně Karlíček uvádí model marketingové komunikace na obrázku níže. Tento 

model shrnuje a systematizuje klíčové fáze marketingové komunikace. Skládá se ze tří 

stěžejních částí. První část obsahuje médium, sdělení a situační kontext. Prostřední část 

modelu je pak orientována na procesy na straně cílové skupiny. Poslední částí modelu je 

šíření ústním podání (tzv. WOF z anglického word of mouth). Tento model lze využít při 

plánování marketingových kampaní (Karlíček, 2016, str. 24). 

 

Obrázek č.  4 Model marketingové komunikace (vlastní zpracování na základě Karlíček, 2016, str. 23) 

2.2.5 Model learn – feel – do 

Jedná se mikromodel spotřebitelské reakce, který se soustředí na konkrétní reakce 

zákazníků na komunikaci. Předpokladem je, že zákazníci procházejí třemi stádii 

nákupního chování – kognitivním, afektivním a behaviorálním stádiem. Smolová (2016) 

uvádí, že „model learn-feel-do funguje v případě, že je daná skupina vysoce 

zainteresovaná v nákupu daného produktu či kategorie produktů, nadto je tato kategorie 

vysoce diferencovaná (typicky např. automobily, domy aj.)“ (Smolová, 2016, str. 16). 

Tento model lze využít při tvorbě a následné revizi marketingové strategie, learn znamená 

poznání, feel city a do jednání. Bližší náhled přináší čtenářům tabulka popisující vztahy 

mezi jednotlivými kvadranty modelu. 
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Tabulka č.  3 Implementace modelu learn-feel-do (vlastní zpracování, na základě Smolová, 2016, str. 116) 

 Myšlení Pocity 

Vysoká 

zainteresovanost 

 

1. Informace (myslitel) 

Tvar modelu: learn – feel – do, 

ekonomický 

Test: zapamatování 

Prostředky: delší formát, dost 

prostoru informacím 

Kreativní strategie: specifické 

informace, demonstrace 

2. Atmosféra (citlivka) 

Tvar modelu: feel – learn – do, 

psychografický 

Test: změna postoje 

Prostředky: velký prostor, zvláštní 

atmosféra, obrazy 

Kreativní strategie: vést akci 

Nízká 

zainteresovanost 

 

3. Návyky (praktik) 

Tvar model: do – learn – feel, 

responsivní 

Test: obrat 

Prostředky: malé inzeráty, 10 vteř. 

spoty 

Kreativní strategie: připomínat 

 

 

4. Sebeuspokojování 

(pohodář) 

Tvar modelu: do – feel – learn, 

sociální 

Test: obrat 

Prostředky: billboardy, noviny 

Kreativní strategie: upoutat 

pozornost 

 

2.2.6 Model AIDA 

Je jedním z nejznámějších a nejvíce používaných klasických marketingových modelů, 

ačkoliv se má již za překonaný, jelikož velmi zjednodušuje realitu ve spojitosti s 

chováním zákazníků. Název modelu vychází z prvních písmen anglických pojmů (viz 

obrázek č. 4) A – awareness (upoutání pozornosti, vytvoření povědomí o značce), I – 

interest (navození zájmu dostatečné pro bližší zkoumání produktu potenciálním 

zákazníkem), D – desire (vzbuzení touhy, emoční spojení), A - action (vlastní nákup či 

jiná požadovaná akce zákazníkem).  Využívá se při psaní copywritingových textů, při 
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tvorbě komunikační strategie a dalších. Z modelu vychází další jeho varianty, například 

AIDYA, AIDAS nebo AIDAR (Hanlon, 2021). 

 

Obrázek č.  5 Model AIDA (vlastní zpracování na základě Hanlon, 2021) 

2.3 Marketingové prostředí  

Foret (2008) říká: „Marketingová činnost spíše představuje dlouhodobou, systematickou 

a plánovanou realizaci veškerých aktivit podniku a jejich jednoznačnou orientaci na trh 

s jeho náročnými požadavky zákazníků“ (Foret, 2008, str. 45). Jedním ze základních 

kroků při plánování určité strategie je analýza marketingového prostředí. Marketingové 

prostředí je místem, kde se odehrává marketing. Z obecného pohledu jej lze rozdělit na 

dvě hlavní části a to na 

• Mikroprostředí (někdy označováno jako vnitřní prostředí) 

• Makroprostředí (někdy označováno jako vnější prostředí) (Foret, 2008). 

Jednotlivé složky marketingového prostředí jsou propojeny (roviny, vrstvy i faktory). 

Členění na vnitřní a vnější prostředí ilustruje následující obrázek dle Jakubíkové (2013). 
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Obrázek č.  6 Vnější a vnitřní prostředí firmy (vlastní zpracování dle Jakubíková, 2013) 

2.3.1 Makroprostředí 

Bývá někdy označováno též jako globální makroprostředí. Je tvořeno šesti faktory, 

přičemž na rozdíl od mikroprostředí na tyto faktory nemá daný podnik žádný vliv, 

nemůže je kontrolovat, pouze na ně lze určitým způsobem reagovat. K těmto 

nekontrolovatelným faktorům patří 

• Demografické prostředí 

• Ekonomické prostředí 

• Přírodní prostředí 

• Technologické prostředí 

• Politické prostředí 

• Kulturní prostředí 

V rámci makroprostředí pak mluvíme o analýze příležitostí a hrozeb. Zejména 

v managementu se taktéž používají analýzy PESTEK, PESTE, PEST či SLEPE (Foret, 

2008, str. 48). 

Trendy ve vyhledávání 

V České republice jsou nejčastěji používanými vyhledávači Seznam a Google. Dle 

Václavíka (2020) „se na ostatní vyhledávače v Česku spoléhá jen málokdo. Google a 

Seznam jsou zdrojem 97 % návštěv, zatímco na Yahoo, Bing, Yandex a další připadají 3 

%“ (Václavík, 2020).  
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Na konci roku 2019 byl poměr používání vyhledávače Google a Seznam 76:24. V období 

2013–2019 vyhledávač Google posílil z 47 % na 76 % na úkor Seznamu (Kos, 2020). 

Rostoucí trend vyhledávače Google lze vidět také na obrázku níže. 

 

Obrázek č.  7 Poměr mezi vyhledávačem Google a Seznam v letech 2017–2019 (vlastní zpracování dle Kos, 

2020) 

Co se týče desktopových zařízení, i zde je jasný trend v růstu používání vyhledávače 

Google. V roce 2019 činil poměr 70:29 ve prospěch Googlu. U mobilních zařízení jako 

jsou telefony a tablety, byl v roce 2019 poměr 81:18 ve prospěch Googlu. Chování 

uživatelů a dnes již naprosto standardní responzivní weby se odráží i v této statistice (Kos, 

2020). Přehledně lze data vidět na následujícím grafu.   

 

Graf č.  1 Poměr mezi vyhledávačem Google a Seznam 2017–2019 (vlastní zpracování dle Kos, 2020) 
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2.3.2 Mikroprostředí 

Zde patří vlastní podnik, zaměstnanci, zákazníci, dodavatelé, marketingoví specialisté, 

veřejnost a konkurenti. Všichni zmínění podnik nějakým způsobem a mírou ovlivňují, 

důležité je ovšem ale to, že je podnik může sám aktivně měnit. Pro podnik je možné 

změnit zaměstnance, zvolit si jiné specialisty na marketing, nebo odebírat od nových 

dodavatelů.  

Analýzy mikroprostředí a makroprostředí se navzájem doplňují. Celková analýza 

marketingového prostředí se pak nazývá tzv. SWOT analýza, která je základem každé 

marketingové strategie a marketingového plánu. Tuto analýzu lze provést jak na samotný 

podnik, tak na samostatný produkt (Foret, 2008, str. 47). 

 

2.4 Komunikační mix 

Komunikační mix je součástí komunikační strategie společnosti. Zahrnuje sedm 

stěžejních komunikačních disciplín – reklamu, direct marketing, podporu prodeje, public 

relations, event marketing a sponzoring, osobní prodej a online komunikaci. Pro každou 

z těchto disciplín může firma volit mezi různými komunikačními nástroji. Volba 

komunikačního mixu se různí a odvíjí se od charakteru trhu. Pro firmy prodávající na 

spotřebních trzích je typická kombinace televizní reklamy a podpory prodeje, nově také 

propagace a prodej prostřednictvím sociálních sítí.  Firmy operující na B2B trzích naopak 

obvykle preferují osobní prodej. Důležitý pro ně může být direct či event marketing 

(Foret, 2003, str. 54).  
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Obrázek č.  8 Prvky komunikačního mixu (vlastní zpracování dle Foret, 2003) 

2.4.1 On-line komunikační nástroje 

Teoretický rámec práce se dále zaměřuje na nástroje, které budou použity v návrhové 

části.  

 

SEO 

SEO je disciplína, jež se zabývá konstrukcí a úpravou webových stránek, jejímž cílem je, 

aby se relevantní webové stránky zobrazovaly na předních pozicích v rámci organického 

vyhledávání. Jedná se o poměrně složitý způsob zajistění vyšší návštěvnosti stránek, 

ovšem tyto návštěvy jsou pak více zainteresovány do daného webu a je zde tedy vyšší 

šance, že se uskuteční požadovaná akce (Přikrylová a Jahodová, 2010, str. 232). 

E-mailing 

E-mailing, někdy označován jako e-mail marketing je nejčastější formou přímého 

marketingu v internetovém prostředí. Je to jedna z velmi účinných forem on-line 

marketingové komunikace. Prostřednictvím e-mailingu má firma možnost oslovit velké 

množství jak svých zákazníků, tak potenciálních zájemců o svůj produkt. Oslovení 

probíhá díky dobrovolnému zanechání kontaktu danému podniku (Sálová et al., 2015, s. 

85). 
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Zbožové srovnávače 

Dle Legierského je důvodů, proč inzerovat na zbožových srovnávačích hned několik. 

Prvním, z nich je fakt, že se na nich vyskytují zákazníci, kteří již přesně vědí, co hledají 

a co chtějí nakoupit (jsou ve výběrové fázi svého nákupu a hledají pouze e-shop, na 

kterém provedou objednávku).  Dalším důvodem je fakt, že samotná je propagace je levná 

(v porovnání s ostatními kanály a s ohledem na podíl nákladů na obratu). Neposlední 

výhodou je budování značky, jelikož pravidelné zobrazování na zbožových srovnávačích 

nezanedbatelně zvyšuje povědomí o vaší značce v oboru (Legierský, 2017). 

Přehled nejznámějších srovnávačů na českém trhu přináší následující tabulka. 

Tabulka č.  4 Zbožové srovnávače (vlastní zpracování dle Antstudio, 2021) 

Srovnávač Zaměření 

Heureka všeobecné 

Zboží.cz všeobecné 

Glami móda a doplňky 

Favi Bydlení a bytové doplňky 

Biano Nábytek a bytové doplňky 

 

2.4.2 PPC reklama a metriky jejího měření 

Reklama je jedním z prvků marketingové komunikace, jenž má za smysl doručit reklamní 

sdělení cílové skupině respondentů, obvykle s účelem prodeje produktu či služby. Sdělení 

mohou být šířena prostřednictvím různých médií, často televizí, tiskem, rádiem, 

internetem nebo venkovní reklamou na billboardech aj. Rozlišujeme hned několik cílení 

obsahu reklamy. 

Reifová definuje reklamu jako „způsob persvazivní komunikace, během níž jeden subjekt 

(komerční či nezisková organizace, popř. soukromá osoba) nabízí svůj produkt, službu 

nebo ideu veřejnosti s cílem přimět ji ke změně postojů či nákupního chování. Tato 

nabídka se odehrává především prostřednictvím masových médií a její zadavatel za zvlášť 

označené místo v mediálním obsahu většinou platí. Je zdrojem informací, pobavení a 
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rozptýlení, prostředkem přenášení a utužování (převládajících) kulturních hodnot a 

morálních norem a jedním z mnoha nástrojů socializace“ (Reifová, 2004, str. 209). 

Vliv reklamy na uživatele 

Vlivem reklamy na uživatele se zabývá mnoho odborných publikací, ovšem v žádné není 

jednoznačně popsán. Panuje shoda v tom, že člověk je ovlivněn reklamou, ovšem na 

každého působí jinak. Vlivům reklamy se dá těžko ubránit, jelikož se šíří ze všech stran 

a jsme jí v dnešní době obklopeni. Reklamní sdělení jsou založena na skutečnosti, že se 

lidé obvykle rozhodují podle určitých neměnných pravidel a svých emocí. Jejím 

prostřednictvím si člověk v podvědomí vytváří představu, že prostřednictvím koupě 

daného výrobku či služby zažije příjemné pocity, slast. Reklamy působí na psychiku 

diváka, ovlivňují jej sluchově i vizuálně. 

Dle Kotlera rozlišujeme tři druhy působení reklamy na uživatele: racionální, emocionální 

a morální. Racionální aspekt se objevuje v reklamách, které přímo ukazují, že 

prostřednictvím daného produktu dojde k uspokojení potřeby zákazníka (např. prášky na 

bolest). Emocionální vliv lze rozdělit na pozitivní či negativní a má za úkol motivovat 

zákazníka k nákupu, přičemž idea spočívá v tom, že zákazníci často dříve pociťují emoce 

než přemýšlí. Poslední, morální aspekt v reklamě, lze vnímat jako náznak toho, co je 

správné a dobré (například pomoc znevýhodněným rodinám, respektování životního 

prostředí) (Kotler, 2018, str. 437). 

PPC reklama 

Jedná se o jeden z nejsilnějších nástrojů online marketingu, který se neustále rozvíjí a lze 

jej uplatnit pro téměř každý obor podnikání. PPC je zkratka anglického Pay per Click, 

podnik tedy platí za proklik na jeho cílovou webovou stránku. Mezi základní PPC 

systémy lze zařadit: Sklik, Google Ads, Facebook Ads, Instagram Ads, Linkedin Ads, 

Twitter Ads aj. (Kobzová, 2020). 

Facebook reklama 

Dle Mezihoráka „je Facebooková reklama nejdostupnější placená reklama na sociálních 

sítích, zároveň se jedná o nejjednodušší způsob online reklamy, který zákazníkovi 

umožňuje rychle nastartovat nebo rozvinout své podnikání. V České republice lze pomocí 

této sítě aktuálně oslovit více než pět milionů lidí. Facebook nabízí ovšem i relevantnější 

cílení dle tzv. target groups“ (Mezihorák, 2021). 
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Facebook business suite je nástroj, pomocí kterého lze spravovat účty a reklamy jak na 

Facebooku, tak i na sociální síti Instagram. Tento nástroj zavedl Facebook v roce 2020 a 

v současné době je již k dispozici jak v desktopové, tak v mobilní verzi. Správu účtů 

může provádět více uživatelů, kterým jsou přidělena práva. Lze v něm nalézt mimo jiné 

také přehledy, obchod, příspěvky, doručené zprávy a sledovat aktivitu uživatelů na 

daných profilech. 

Zásady pro reklamu na Facebooku 

Pro inzerce i na této sociální síti platí určitá pravidla a omezení, jejich přesné znění lze 

nalézt v Zásadách inzerce na Facebooku. Před samotným uveřejněním reklam probíhá 

kontrola, zda splňují tyto zásady. Posuzují se obrázky, text, cílení a umístění reklamy a 

obsah úvodní stránky reklamy. Tato kontrola má za cíl zabránit zobrazování se 

klamavých reklam, kdy produkt nebo služba není poskytována nebo obsah úvodní stránky 

na kterou reklama odkazuje není plně funkční. 

Zakázaným obsahem, který nelze na Facebooku propagovat jsou příspěvky, které 

porušují zásady komunity (např. podporují násilí a kriminální chování, nerespektují 

rovnoprávnost aj.) Nezákonné produkty a služby taktéž nelze propagovat. Reklamy na 

tabák, drogy, nebezpečné doplňky stravy, zbraně, munice, výbušniny, dezinformace, 

podvodné a nekalé praktiky, zdraví, tzv. multilevelový marketing, okamžité půjčky, 

reklamy na zdraví – „před a po“, prodej části těl anebo reklamy, které by odrazovali 

publikum od očkování či se vyjadřovaly v neprospěch vakcín odporují zásadám pro 

reklamu na Facebooku taktéž. 

Speciální podmínky pak platí pro reklamy s obsahem pouze pro dospělé, které nesmí být 

cíleny na publikum mladší 18 let či jiné věkové hranici v ostatních státech (Facebook, 

2021). 

Metriky a jejich vyhodnocování 

V nástroji Facebook business suite si uživatel může zvolit metriky, které chce sledovat, 

poněvadž jsou pro něj důležité například v rámci vyhodnocování reklamních kampaní. 

Využít lze základní, již předdefinované metriky, či si vytvořit vlastní. Mezi základní 

metriky patří 
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• Zájem o příspěvek – celkový počet akcí, které uživatelé provedou u daného příspěvku 

(komentáře, sdílení, kliknutí na odkaz/fotku/přehrávání/jiné a reakce přičemž Facebook 

rozlišuje reakci u původního a sdíleného příspěvku) 

• Dosah – počet lidí, kteří reklamu shlédnou alespoň jednou. Na rozdíl od zobrazení, které 

zahrnují i více shlédnutí stejnými lidmi. Umožňuje měřit, kolika lidem se reklamy 

v průběhu trvání kampaně zobrazily. 

• CPC, CPM a CTR – cena za klik (cost per click), cena za 1 000 zobrazení (cost per mile) a 

procento uživatelů, kteří klikli na reklamu oproti celkovému počtu zobrazení (click-

through rate). 

• Konverze a jejich hodnota – počet cílů kampaně, konverzí nemusí být vždy nákup (závisí 

na oboru podnikání), u e-commerce jí většinou bývá nákup či registrace k newsletteru 

nebo přidání do nákupního košíku. 

• Rozpočet – nastavený denní či dlouhodobý rozpočet na reklamu a celková investovaná 

částka za dané období 

• Návratnost investice – poměr mezi hodnotou konverzí a náklady na reklamu (Facebook, 

2021). 

Struktura inzerce na Facebooku 

Inzerci na Facebooku lze rozdělit do třech částí: kampaň, sada reklam a samotnou 

reklamu. 

Kampaň 

Při vytváření kampaně je nezbytné si vybrat její marketingový účel. Ty se dělí do třech 

obecných kategorií – povědomí, zvažování a konverze. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 34 

Tabulka č.  5 Účely kampaní na Facebooku (vlastní zpracování na základě Facebook, 2021) 

Povědomí 

Vyvolání zájmu o firmu, produkt 

nebo službu. 

Zvažování 

Vzbuzení zájmu o další informace 

 o produktu či službě, co firma nabízí. 

Konverze 

Povzbuzení lidí ke koupi  

či jiné akci. 

• Povědomí o značce 

• Dosah 

• Návštěvnost 

• Projevený zájem 

• Instalace aplikace 

• Zhlédnutí videa 

• Zprávy 

• Generování potenciálních 

zákazníků 

• Konverze 

• Prodej z katalogu 

• Návštěvnost 

obchodu 

 

Povědomí 

Pokud má kampaň za cíl zvýšit povědomí, rozlišujeme dva účely: zvýšení povědomí o 

značce a dosah. Povědomí o značce lze definovat jako zvýšení povědomí o značce, firmě 

nebo službě mezi lidmi. Definice dosahu je pak ukázání reklamy co největšímu počtu 

uživatelů této sociální sítě (Urbanová, 2020). 

Zvažování 

Cíle kampaní jsou nastaveny tak, aby publikum přiměly k přemýšlení o dané firmě, zboží 

či službách a aby si uživatelé hledali další informace. Lze podpořit návštěvnost webu, 

událost stránky, instalaci aplikace, zhlédnutí videa, vyplnění formuláře nebo komunikaci 

prostřednictvím Messengeru (MAM, 2017). 

Konverze 

Účel konverze je určitá konverzní akce, kterou může být například nákup v e-shopu či 

odebírání newsletteru. Rozlišujeme kampaň prodeje z katalogu, která se zaměřuje na 

prodej on-line, přičemž si v Business  suite uživatel nahraje katalog produktů, které se 

následně uživatelům zobrazují a mohou se jimi jednoduše prokliknout do e-shopu. 

Druhou kampaní je pak návštěvnost obchodu, která cílí na nákupy na kamenných 

pobočkách (Urbanová, 2020). 

Sada reklam 

Na kampaň navazuje sada reklam, přičemž kampaň může obsahovat několik sad reklam. 

Ty blíže specifikují cílení na určité uživatele, z finančního hlediska pak plán a rozpočet a 

v neposlední řadě také umístění reklamy. Sady reklam lze také využít pro testování 
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různých verzí reklam a určit si tak strategii, která má vyšší dosah či naplňuje více cíl, 

který si daná společnost určí.  

Při vytváření sady reklam si uživatel zvolí název kampaně, pokud se reklamy týkají 

speciální kategorie reklam (sociální problematiky, voleb nebo politiky) pak má povinnost 

tak uvést. Následují podrobnosti o kampani, kde je uveden typ nákupu (aukce) a účel 

reklamy (povědomí, zvažování, konverze). Pomocí A/B testu lze postavit proti sobě různé 

reklamy a porovnat si jejich výsledky. Posledním krokem je v první části nastavení 

optimalizace rozpočtu kampaně, kde si lze nastavit denní či dlouhodobý rozpočet a jeho 

výši. K výši rozpočtu uvádí Rumpala následující: „Ať už budete chtít propagovat 

příspěvek na vašem profilu, vaši webovou stránku nebo váš firemní profil, nově musíte do 

reklamy vložit minimálně 23,14 Kč za den. Tudíž kupříkladu při délce kampaně na 10 dní 

musíte za kampaň celkově minimálně utratit 231,4 Kč. V případě nižší částky se vám 

reklama na Facebooku ani nespustí. Ovšem to, že reklamu můžete na Facebooku nastavit 

už s tak nízkým budgetem ještě neznamená, že je to ten nejvýhodnější a nejlepší rozpočet, 

který byste měli pro svou reklamu zvolit. Samotný Facebook doporučuje do kampaní 

vkládat rozpočet ve výši alespoň 100 Kč na den. Facebook tuto částku obhajuje tím, že až 

s touto částkou vám reklama začne přinášet zajímavé a relevantní výsledky. A 

samozřejmě čím více peněz do reklamy vložíte, tím lépe“ (Rumpala, 2020). 

V poli rozpočet a plán lze nastavit datum začátku a konce propagace, přičemž nastavení 

konce není povinné. Poměrně obsáhlé je pak nastavení okruhu uživatelů, kterým se má 

dané reklamní sdělení zobrazovat. Uživatel si může vytvořit svůj vlastní okruh uživatelů 

nebo použít některý ze svých stávajících. Cílit na uživatele lze dle jejich lokality, věku, 

pohlaví, podrobného cílení (např. dle zájmů, podrobnějších demografických údajů apod.), 

nebo dle jazyku (Facebook, 2021). 

Umístění reklam se dělí na dvě kategorie, a to na automatická umístění a ruční umístění. 

U automatického umístění reklamy Facebook zobrazí příspěvek podle toho, kde si povede 

nejlépe. V případě ručního umístění si pak uživatel volí mezi: Facebookem, Audience 

Network (partnerské webové stránky), Instagramem a Messengerem (Facebook, 2021). 

Reklama 

Další ze struktury kampaně je reklama. Tou je obsah, který se zobrazuje potenciálním 

zákazníkům či vybranému okruhu uživatelů. Reklama můžeme mít několik formátů a 
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podob. Může se jednat o obrázky, videa, text, carousels aj. V sadě reklam může mít 

uživatel více reklam. Na úrovni reklamy lze nastavit tzv. kreativu, tzn. obrázek a text. 

Mezi základní formáty reklam lze zařadit následující 

• Obrázek 

• Video 

• Rotující formát 

• Rychlé prostředí 

• Sbírka (Facebook, 2021). 

V této sekci se nastavuje identita, což je stránka či stránky, ze kterých bude reklama 

spuštěna. Uživatel si zde zadává Facebookový a/nebo Instagramový účet. Také se zde 

vyplňuje pole s URL webovou adresou, na kterou jsou uživatelé při kliknutí na reklamu 

odkázáni (Facebook, 2021). 

Katalog produktů 

Katalog produktů na Facebooku je důležitým prvkem pro e-shopy. S jeho pomocí lze 

dosáhnout zajímavějších prodejních výsledků a také využívat užitečné funkce a možnosti. 

Jedná se o soubor produktů dané společnosti nahraný na Facebookové stránce. Katalog 

nemusí obsahovat pouze produkty, které jsou současně nabízeny na e-shopu. Slouží 

k dynamickému remarketingu jak na Facebooku, tak na Instagramu. Jeho další využití je 

pak pro prezentaci produktů v obchodu na obou zmíněných platformách. Poslední, 

užitečnou funkcí je označování produktů jak v příspěvcích, tak ve stories na Facebooku i 

Instagramu (Bauer, 2020). 

 

Facebook Pixel 

Facebook Pixel je měřícím kódem, který se implementuje do kódu webu a odesílá údaje 

o návštěvnosti a splněných konverzích na webu prostřednictvím nástroje správce reklam 

na Facebooku. Bauer dále říká „Při správném nastavení Pixelu máte detailní přehled 

o návštěvnosti webu, splněných konverzích, hodnotě objednávek nebo třeba počtu 

odeslaných kontaktních formulářů. A to vše očima Facebooku“ (Bauer, 2020). 

Reklama na Instagramu 

Sociální síť Instagram zažívá velký boom, na rozdíl od Facebooku jsou pro ni typické 

krátké popisky ke stylovým fotkám, používání filtrů a hastagů, pomocí kterých lze 

upoutat pozornost širšího publika.  Typů reklam na Instagramu je hned několik – reklamy 
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ve stories, fotoreklamy, videoreklamy, rotující reklamy, reklamy ve formátu sbírky a 

reklamy v oddílu prozkoumat. Jiným druhem reklam jsou pak placená partnerství 

s různými influencery. 

Cena za reklamu na Instagramu se určuje za proklik a zobrazení a není přitom pevně daná, 

ale určuje se aukčním způsobem stejně jako v případě reklam na Facebooku. Obvykle se 

platí prostřednictvím platební karty, která se zadává ve Správci reklam na Facebooku 

(Pačinek, 2021). 

2.5 SWOT analýza 

Tato analýza je využívána v marketingu a jak bylo již zmíněno, je součástí strategického, 

dlouhodobého plánování podniku. Zkratka SWOT se skládá z prvních čtyř písmen 

anglických slov, kterými jsou Strenghts, Weaknesses, Opportunities a Threats. Analýza 

se tedy zabývá silnými a slabými stránkami, příležitostmi a hrozbami.  

Vnitřní prostředí určuje silné a slabé stránky firmy, ty jsou přitom v možnostech firmy je 

změnit. Při vnitřní analýze je třeba se zaměřit na: pozici na trhu, personální obsazení, 

existenci informačního systému, oblasti marketingu, vztahy se zákazníky, financování 

podniku, dodavatele, technickou a technologickou úroveň. Cílem podniku je 

maximalizace silných stránek (ipodnikatel, 2020).  

Faktory z vnějšího prostředí podniku leží mimo kontrolu dané společnosti. Z nich lze 

uvést například společenskou situaci (vztahy se zákazníky), kulturní faktory, 

demografické vlivy, politické a legislativní vlivy anebo potenciální konkurenci. Cílem 

analýzy vnějšího prostředí firmy je určení možných příležitostí pro rozvoj firmy a zároveň 

identifikace možných rizik, které by mohly ohrozit danou společnost (ipodnikatel, 2020). 

Na základě zjištění ze SWOT analýzy pak může management podniku zvolit ze strategií 

zobrazených v tabulce č. 6.  
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Tabulka č.  6 Strategie pro podnik na základě SWOT analýzy (vlastní zpracování na základě Otáhal, 2012) 

 Analýza vnitřního prostředí 

Silné stránky Slabé stránky 

Analýza vnějšího 

prostředí 

Příležitosti Max – max. strategie Min - max. strategie 

Hrozby Max – min strategie Min – min strategie 

 
• Max – max strategie – strategie která maximalizuje silné stránky i příležitosti 

• Max – min strategie – strategie, která maximalizuje silné stránky a minimalizuje hrozby 

• Min – max strategie – strategie, která minimalizuje slabé stránky a maximalizuje 

příležitosti 

• Min – min strategie – strategie, která minimalizuje slabé stránky i hrozby (Otáhal, 2012). 

2.6 Analýza rizik 

S pomocí analýzy rizik lze určit pravděpodobnost, zda daná událost nastane, popřípadě 

vytvořit plán, aby se dalo riziko eliminovat. Analýza v sobě kombinuje pravděpodobnost 

výskytu dané události a jejího dopadu. 

Stanovení významnosti rizika je výsledkem analýzy rizik, přičemž každé riziko může mít 

různé dopady. Dopady rizika, nebo jeho následky se obvykle hodnotí v pěti bodové 

stupnici viz tabulka níže (Střelec, 2015). 

Tabulka č.  7 Pravděpodobnost výskytu rizika (vlastní zpracování na základě Střelec, 2015) 

Úroveň Označení dopadu Interval pravděpodobnosti 

5 Katastrofický Ztráta majetku/podnikání, významná ztráta. 

4 Velmi významný 
Významná ztráta, soudní spor, významné 

poškození majetku. 

3 Významný Vyžaduje okamžité řešení situace. 

2 Drobný Ovlivňuje pouze dílčí aktivity. 

1 Téměř neznatelný Neovlivňuje znatelně fungování. 

Kromě dopadů, které mohou rizika mít se určuje ještě pravděpodobnost s jakou mohou 

nastat. Hodnocení lze provést opět s pětibodovou škálou.  
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Tabulka č.  8 Pravděpodobnost rizika (vlastní zpracování na základě Střelec, 2015) 

Úroveň Označení Interval pravděpodobnosti 

5 Téměř jisté Vyskytne se skoro vždy. 

4 Pravděpodobné Pravděpodobně se vyskytne. 

3 Možné Někdy se může vyskytnout. 

2 Nepravděpodobné Vyskytnou se může, ale nemusí také vůbec. 

1 Téměř vyloučené Vyskytuje se pouze ve výjimečných případech. 

Stupeň významnosti rozděluje rizika do 3 hlavních pásem (viz obrázek níže, přičemž jej 

lze vypočítat jako součin dopadů a pravděpodobnosti nastání.    

 

Obrázek č.  9 Významnost rizika (Střelec, 2015) 

Významnost rizika dle následně rozdělit následovně 

• nízká <12 - vlivy na činnost společnosti nejsou závažné 

• střední 12 <16 - vlivy jsou závažné, avšak ne kritické 

• vysoká> 16 - kritické vlivy a dopady na činnost firmy 

Střelec dále říká: „Je naprosto jasné, že vysoká rizika, a samozřejmě rizika střední, je 

třeba řešit jako první. Počítejte však s tím, že rizika můžete eliminovat a jen někdy je 

možné zcela zamezit jejich výskytu“ (Střelec, 2015).  
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Dle Bhasina (2020) je analýza rizik součástí risk managementu. Její nevýhodou je, že je 

založena na pravděpodobnosti, která se může v průběhu času měnit. Uvádí šest kroků, 

které jsou zahrnuty v jejím procesu: 

1. Vedení průzkumu rizik a jejich hodnocení 

2. Identifikace rizika 

3. Analýza rizika 

4. Vytvoření plánu řízení rizik 

5. Samotná implementace plánu 

6. Monitoring (Bhasin, 2020) 

2.7 Marketingový výzkum 

S pomocí marketingového výzkumu lze získat informace týkající se vnějšího a vnitřního 

marketingového prostředí. Pro podnik, marketingovou strategii a jiné je důležité 

analyzovat informace týkající se požadavků zákazníků, situaci na trhu a vytvářet 

atraktivní nabídky produktů a služeb pro jednotlivé cílové segmenty. 

Dle Foreta (2003) je důležité, aby informace, které jsou získávány prostřednictvím 

výzkumu byly 

• Relevantní 

• Validní 

• Reliabilní (spolehlivé) 

• Pohotové 

• Rentabilní (Foret, 2003, str.74) 

Primárně rozlišujeme dva typy výzkumů – kvalitativní a kvantitativní. Jejich 

charakteristiky jsou čtenářům přiblíženy v následující tabulce. 
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Tabulka č.  9 Charakteristiky kvalitativního a kvantitativního výzkumu (vlastní zpracování na základě 

Souček, 2019) 

 Kvalitativní výzkum Kvantitativní výzkum 

Techniky 
Hloubkové rozhovory, skupinové 

rozhovory (focus groups). 

Dotazování, pozorování, 

experimenty. 

Charakter dat Popis chování. 
Kvantifikovatelná a 

měřitelná data. 

Typ otázek Otevřené otázky Uzavřené otázky 

Velikost 

vzorku 

Není definován, není reprezentativní, 

zpravidla malé skupiny. 

Definován na začátku, 

snaha o reprezentativnost 

výběru respondentů. 

Cíl Detailní popis, pochopení chování. 

Měření a kvantifikace, 

testování hypotéz, 

sledování vývoje. 

Analytické 

metody 
Kvalitativní analýza Statistická analýza. 

Rychlost Zpravidla časově náročnější. Zpravidla rychlejší. 

Výsledky Málo zobecnitelné. 

Pro reprezentativní 

skupinu respondentů 

zobecnitelné. 

 

Tahal říká „kvalitativní výzkum je zaměřen na hledání motivů, příčin a postojů. Typicky 

je jeho cílem odpovědět na otázku proč. Cílem kvalitativního výzkumu je rozkrýt asociace, 

které v cílové skupině zkoumané téma či objekt vyvolává, zjistit důvody, jež vedou cílovou 

skupinu k nákupu, nebo k pozitivnímu vztahu k předmětu výzkumu, nebo ji od něho 

naopak odrazují“ (Tahal, 2017, str. 31). 

Naopak data kvantitativní povahy lze statistiky zpracovat a vyhodnotit. Mohou vznikat 

dotazováním respondentů, měřením, záznamem transakcí aj. Kvantitativní výzkum 
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odpovídá na otázku, kolik a jeho výstupem jsou obvykle tabulky a grafy, založené na 

statistické analýze dat (Tahal, 2017, str. 31).  

Alternativní členění nabízí Foret a to na 

• Primární marketingový výzkum – obvykle techniky: pozorování, dotazník a 

experiment. 

• Sekundární marketingový výzkum – zpracování dat z jiných zdrojů, výsledků 

primárních výzkumů (Foret, 2003, str. 71). 

Marketingový výzkum by měl být předem naplánován, tak aby mohl být hladce 

realizován. Firmy k němu obvykle najímají externí agentury. Samotný proces 

marketingového výzkumu se skládá z pěti kroků, které na sebe navazují. 

1. Definování problémů a stanovení cílů výzkumu 

2. Orientační analýza 

3. Vytvoření dotazníku 

4. Sběr dat 

5. Úprava a analýza dat 

6. Interpretace a prezentace výsledků (Souček, 2019) 
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3 Analýza současného stavu 

Tato část práce je zaměřena na analýzu značky Pěkný domov shop, analýzu vnitřního a 

vnějšího prostředí, marketingového a komunikačního mixu, dotazníkovému šetření a 

SWOT analýze. 

3.1 Pěkný domov shop 

Pěkný domov shop je společnost s ručením omezeným, jež byla založena v roce 2015. 

Zabývá se prodejem bytových doplňků a dekorací jak do interiéru, tak exteriéru domova. 

Majitelkou této firmy je autorka práce, přičemž se spolu s rostoucími nároky na provoz 

internetového obchodu rozhodla převzít myšlenku, která se zrodila v její rodině před šesti 

lety. Ve stejném roce nechala zhotovit logo firmy a vytvořil první funkční e-shop většího 

rozsahu. 

 
Obrázek č.  10 Logo společnosti (vlastní zpracování) 

3.2 Analýza marketingového mixu 

V této části autor představí analýzu marketingového mixu vybrané společnosti. Zaměří 

se na produkt, cenu a distribuci. Poslední prvek marketingového mixu – propagace bude 

detailněji rozebrán v části týkající se komunikačního mixu. 
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Tabulka č.  10 Marketingový mix společnosti Pěkný domov shop (vlastní zpracování) 

Marketingový mix 

Produkt 
Bytové doplňky 

a dekorace 

Cena Tvorba ceny 

Distribuce E-shop 

Propagace Komunikační mix 

 

3.2.1 Produkt 

Společnost se zabývá prodejem bytových doplňků a dekorací v různých stylech a 

provedeních. Aktuálně je na e-shopu dostupných několik stovek produktů, které jsou 

rozřazeny do kategorií a průběžně se aktualizují dle skladových zásob.   

 

 
Obrázek č.  11 Ukázka sortimentu e-shopu (vlastní zpracování) 

V případě nákupu nového zboží na sklad probíhá mezi zainteresovanými osobami diskuse 

ohledně kvality produktů, zpracování a celkového zapadnutí mezi ostatní sortiment. 

Některé produkty jsou totiž prodávány dle motivů a zákazníci obvykle vyžadují většinou 



 45 

sady, či stejné motivy tak, aby se daly kombinovat.  Zboží se nakupuje hned z několika 

velkoobchodů, dodavatelé jsou pak podrobněji rozebráni v další části práce. 

Po dodávce zboží se produkty fyzicky kontrolují a zjišťují se u nich vzniklé vady a 

poškození přepravou, a to vždy tak, aby bylo možné uplatňovat reklamaci dle platných 

právních lhůt a předpisů a norem jak dodavatelů, tak přepravců.  

Následně probíhá jejich umístění na sklad. Ten je rozdělen dle položek, dodavatelů a 

kolekcí. Pro větší přehlednost je vše umístěno v kovových regálech s popisky. Dalším 

krokem je přidání produktů na webové stránky, které může předcházet samotnému 

fyzickému naskladnění. Jednotlivé položky se přidávají na e-shop prostřednictvím 

administrativního rozhraní poskytovatele Webareal. Lze zde přidat hned několik atribut 

a informací k dané položce viz obrázek níže, a to jak pro zadavatele (interní poznámky), 

tak pro informovanost zákazníka na webu.   

 

Obrázek č.  12 Přidání nového produktu v administrativní části e-shopu (vlastní zpracování) 

Produkty jsou na e-shopu seřazeny v původním nastavení dle data přidání do jednotlivých 

sekcí. Zákazník si je může sám seřadit například dle ceny vzestupně či sestupně. 

Jednotlivým produktům mohou být přiřazeny již výše zmíněné doplňkové atributy 

například štítky, zda je produkt v akci, nejprodávanější, s dopravou zdarma nebo zda-li 

se jedná o novinku. Pro zbožové srovnávače je pak interně důležitá informace o výrobci, 

EAN kód aj. 
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Nejprodávanějšími produkty jsou dekorace ze sekce levandulové doplňky a následně 

námořnické dekorace.  

3.2.2 Cena 

Jelikož se nejedná o výrobní podnik, je cena tvořena základní cenou od dodavatele, 

dalšími náklady jako je doprava, doběrečné apod. Nadto podnik přidává marži ve 

stanovené výši, nutno říct, že si majitel uvědomil v průběhu let, že marže je velmi 

důležitým aspektem podnikání, tudíž její výše prošla určitými změnami. 

Cenu se podnik snaží srovnávat s konkurencí, pro lepší přehled je také sledovat 

konkurenci z hlediska jejich zásob příspěvků na sociálních sítích apod. Cenu v tomto 

odvětví nelze dle majitelky stanovit vyšší, a to hned z několika důvodu.  

Tím prvním je fakt, že se nejedná o luxusní zboží, ale spotřební. Dekorace obvykle 

zákazníci často mění, jako příklad lze uvést sezónní dekorace. Například u vánočních 

dekorací nebo jarních dekorací zákazníci vyžadují jejich změnu dle aktuálních trendů.  

Dalším důvodem jsou ceny konkurence, jestliže se poohlédneme kolem sebe, můžeme 

vidět trend nabídky dekorací a doplňků již prakticky v každém obchodním řetězci. Ještě 

před několika lety by zákazníci stěží našli takovou škálu doplňků do bytu například i 

v drogeriích.  

Tabulka č.  11 Nejprodávanější produkty a jejich cena v porovnání s konkurencí (vlastní zpracování) 

 
Cena  

Pěkný domov shop 

Cena  

Bella rose 

Cena  

Elizabet dekor 

Vonný sáček levandule 

květ 
65 Kč 94 Kč 59 Kč 

Kniha levandule 240 Kč 279 Kč 250 Kč 

Povlak na polštář 

kormidlo 50x50 cm 
125 Kč 759 Kč 225 Kč 

V neposlední řadě se do tvorby ceny produktu promítají i další faktory jako je například 

dopravné ke konečnému zákazníkovi. Na začátku svého podnikání nabízel e-shop 

zákazníkům pouze dopravu prostřednictvím české pošty, což je aktuálně nejdražší možná 

varianta a od dubna 2021 nebude dále nabízena. S postupem času ovšem přišel trend 
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nabídky dopravy zdarma, který se udržel a již není ničím neobvyklým. Zákazníci nově 

porovnávají e-shopy a nákup na nich i dle ceny dopravy. Pokud e-shop nemá sjednané 

výhodnější smluvní ceny u přepravce, jež jsou typicky nad určitý limit zásilek měsíčně, 

má na výběr z varianty dotování části dopravy (zvýšení ceny produktů), nebo nabízení 

nepřiměřeně vysokého přepravného, které může vyústit v zákazníkovo opuštění 

nákupního košíku a celého procesu. 

3.2.3 Distribuce 

Firma působí pouze prostřednictvím e-shopu. Její produkty si lze zakoupit 

prostřednictvím webových stránek, kde si zákazník vloží produkt do košíku, následně 

přejde k pokladně, vyplní kontaktní údaje, zvolí si metodu platby a dopravy a v posledním 

kroku objednávku odešle. 

Jak bylo již zmíněno výše, samotná přeprava balíků si prošla během let vývojem, což lze 

ale očekávat, neboť jím prošly i samotné způsoby přepravy. Z původní nabídky pouze 

České pošty, která ovšem nabízí i v současné době nákladově a celkově nejhorší služby 

ve srovnání s jinými přepravci, lze balíčky nově odeslat prostřednictvím kurýrních 

společností (DPD, WeDo, aj.) anebo na výdejní místa Zásilkovny, které zažívají 

v současné době obrovský boom. Za zmínku stojí spolupráce se společností Uloženka do 

roku 2018, která ovšem neustála konkurenční boj se Zásilkovnou a v současné době se 

spojila se společností InTime v nový koncept WeDo za účelem převzetí větší části trhu. 

Společnost neplánuje přidání dalších přepravců na svůj e-shop. A to především z toho 

důvodu, že nyní společnost Zásilkovna nabízí nepřeberné množství společností, přes které 

lze balíky zaslat, a to i do zahraničí. Dalším důvodem by bylo vytvoření chaosu pro 

zákazníky. Při menším objemu zásilek se podniku nevyplatí diverzifikovat v rámci 

distribuce, jelikož pak nelze vyjednat lepší smluvní podmínky u jednotlivých spedičních 

firem. 
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Tabulka č.  12 Porovnání nejvyužívanějších způsobů dopravy a jejich cen (vlastní zpracováníí) 

 Výdejní místa 

Zásilkovna 

Doručení na adresu 

v rámci ČR 
Slovenská pošta 

Cena (do 5 kg) 47 Kč 79 Kč 118 Kč 

Cena (do 10 kg) 128 Kč 99 Kč 148 Kč 

Příplatek za dobírku 12 Kč 19 Kč 22 Kč 

Příplatek za platbu 

dobírky kartou 
1,40 % 1,40 % - 

Mýtný příplatek 1,04 – 3,13 Kč - - 

 

 

Graf č.  2 Rozdělení jednotlivých druhů dopravy zvolených zákazníky v roce 2020 (vlastní zpracování) 

Z interních dat lze vidět převládající trend využívání výdejních míst Zásilkovny v roce 

2020. K tomuto nárůstu mohl také přispět fakt, že výdejní místa byla na základě 

rozhodnutí vlády v období epidemie covid-19 otevřena a Zásilkovna nabízí trvale nejnižší 

ceny přepravy v rámci svých výdejních míst. Nadto si zákazník sám určí, kdy si balíček 

vyzvedne a nemusí být omezován dobou doručení kurýra. Doručení na adresu v rámci 

87.60%

9.50%

2.90%

Rozložení jednotlivých druhů dopravy 
dle objednávek 2020

Zásilkovna (výdejní místa) Doručení na adresu v rámci ČR Slovenská pošta



 49 

ČR si zvolilo 9,5 % zákazníků a Slovenskou poštu využilo 2,9 % z celkového počtu 

zákazníků v roce 2020. 

3.3 Analýza on-line marketingové komunikace 

Tato část diplomové práce je zaměřena na analýzu on-line marketingové komunikace 

společnosti Pěkný domov shop. 

Tabulka č.  13 Schéma on-line marketingové komunikace (vlastní zpracování) 

On-line 

marketingová 

komunikace 

E-shop 

Komunikace na sociálních sítích  

(Facebook a Instagram) 

PPC kampaně 

SEO 

E-mailing 

3.3.1 E-shop 

Společnost pro svou podnikatelskou činnosti využívá prozatím výhradně internetový 

obchod na adrese www.pekny-domov-shop.cz. E-shop běží na serverech Webareal, 

využívá tedy komplexních služeb společnosti Bohemiasoft (šablon, administrativy aj.), 

přičemž má zvolené řešení ve verzi Standard s čtvrtletní platbou 1 165 Kč. 
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Obrázek č.  13Ukázka home page e-shopu (vlastní zpracování) 

V menu e-shopu je aktuálně pět položek (obchodní podmínky, ochrana osobních údajů, 

platba a doprava, kontakty a hodnocení obchodu). V obchodních podmínkách naleznou 

návštěvníci právní informace týkající se samotné společnosti a další údaje jako například 

reklamace či způsoby dodání apod. V sekci ochrana osobních údajů je navázáno na platné 

směrnice a předpisy upravující tuto oblast. Další položkou menu je platba a doprava, kde 

zákazníci najdou aktuální informace týkající se nabízených způsobů platby a dopravy 

balíčků k nim. V kontaktech jsou pak uvedeny kontaktní údaje a adresa sídla podniku, 

taktéž je zde přidán formulář, ve kterém se mohou zákazníci ptát na cokoliv obecného či 

přímo na stav své objednávky. Položka hodnocení obchodu pak obsahuje importované 

hodnocení z portálu Heureka společně s reakcemi e-shopu na ně. 

V liště e-shop jsou jednotlivé kategorie zboží. Tyto kategorie se mohou měnit v závislosti 

na aktuálním období (sezónní dekorace) či speciálních akcích. Samozřejmostí je 

chatovací okno, které umožňuje online i offline komunikaci mezi administrátorem a 

návštěvníkem webu. Tento chat je poskytován prostřednictvím platformy Smartsupp. Na 

úvodní straně nalezne zákazník také tlačítka s odkazy na sociální sítě Facebook a 

Instagram. 
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V následujícím obrázku lze vidět návštěvnost jednotlivých stránek e-shopu za období 

jednoho měsíce. Nejvíce návštěv má nákupní košík, sekce námořnických dekorací, 

výprodeje a figurek andělů. 

 

Obrázek č.  14 Ukázka nejnavštěvovanějších sekcí e-shopu z webu Google Analytics (vlastní zpracování) 

3.3.2 Komunikace na Facebooku a Instagramu 

Komunikace prostřednictvím sociálních sítí je pro firmu klíčová. Používá k ní nástroj 

Planoly, v němž si lze naplánovat přidávání příspěvků na Instagramový účet, také se zde 

nabízí možnost náhledů či plánování postů do tzv. stories. Je důležité sledovat trendy na 

sociálních sítích, přidávat hastagy, měnit formy příspěvků, tak aby upoutaly pozornost. 

U daných příspěvků jsou používány emoji, díky kterým příspěvky mohou více vyniknout.  

Na sociální síti Facebook má firma přes 6,2 tisíce sledujících, aktivovaný obchod a 

aktualizované kontaktní informace. Příspěvky na Facebooku tvoří většinou koláže a 

aranžmá s produkty, které e-shop nabízí. Tyto fotografie si pořizuje e-shop sám, 

prostřednictvím externí fotografky. 
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Obrázek č.  15 Facebookový profil společnosti (vlastní zpracování) 

Na Instagramu má firma v současné době přes 2, 7 tis. sledujících, několik označení od 

jiných uživatelů a také vložené výběry, které jsou doplňovány a aktualizovány, tak aby 

se uživatelé mohli vrátit i k příspěvkům z dočasných stories. Firma používá kombinaci 

klasických příspěvků – fotek, dále fotek s označením produktů (zákazník si tak pouhým 

kliknutím může zakoupit daný výrobek a prokliknout se na e-shop) a inspirativních fotek 

s nápady na tzv. domácí tvoření. Firma se taktéž každoročně účastní projektu 

Štědrofocení, které je Instagramovým projektem a spočívá ve focení rodin či jednotlivců 

v krásných prostorech, přičemž celý výtěžek z akce, putuje na podporu potřebným. 
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Obrázek č.  16 Instagramový profil e-shopu (vlastní zpracováníí) 

3.3.3 Příspěvky na sociálních sítích 

Příspěvky na sociálních sítích, a hlavně jejich pravidelnost přidávání mohou výrazně 

zvýšit popularitu daného e-shopu. Firma si zakládá na kvalitních a poutavých 

fotografiích, protože v dnešní době, kdy se nabízí i spousta konkurenčních e-shopů se lze 

odlišit právě stylovými fotkami. Pro dnešní dobu je více než typické, že vzhled prodává.  

Své příspěvky společnost zaměřuje na cílovou skupinu, většinou jsou jimi obrázkové 

posty. Na svém Facebookovém profilu společnost přidává také soutěže a ankety, které 

zvětšují akce fanoušků. Pěkný domov shop sdílí zajímavé články a tipy na vylepšení 

domácnosti. 
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Frekvence příspěvků na Facebooku je dvakrát do týdne. Na Instagramu je cílem přidávat 

příspěvky každý den. Pro přidávání příspěvků na Facebooku používá firma rozhraní 

Facebook Business Suite, pro Instagram pak používá samostatnou aplikaci Planoly. 

V které si lze naplánovat přidávání příspěvků a jejich automatické postování v čase.  

¨ 

Obrázek č.  17 Mobilní aplikace Planoly (vlastní zpracováníí) 
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3.3.4 Propagace na sociálních sítích 

Firma využívá placenou propagaci jak na Facebooku, tak na Instagramu. Pro správu 

reklam využívá sjednocený Facebook business suite, který umožňuje jednoduše 

spravovat obě tyto sociální platformy, včetně spuštěných reklam na nich. Inzerce je 

v dnešní době nezbytná, protože jsou příspěvky a profily sociální sítě tak zahlceny, že 

v případě i vysokého počtu sledujících se obsah nemusí zobrazovat toliko lidem, obzvlášť 

pokud nijak se stránkou neinteragují.  

 
Obrázek č.  18 Ukázka placených vs. neinzerovaných příspěvků na Facebooku a Instagramu (vlastní 

zpracováníí) 

3.3.5 Definice publika  

V rámci propagací na Facebooku cílí firma na zájmovou skupinu zajímající se o bytový 

design, doplňky do domu apod. Co se týče remarketingu, cílení je na skupinu 

návštěvníků, který web navštívili. Stránka Pěkný domov shop má aktuálně 6,2 tis. to se 

mi líbí, Instagramový profil pak sleduje 2,7 tis. uživatelů. 
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Graf č.  3 Okruhy uživatelů na sociálních síti Facebook (vlastní zpracování) 

Co se týče pohlaví, na Facebooku lze vidět jasný trend v sledujících, kterými jsou 

převážně v 97, 3 % ženy. 

 

 
Graf č.  4 Sledující na Instagramu – dle pohlaví (vlastní zpracování) 

Z výše vyobrazeného grafu č. 4 a č. 5 plyne, že se o bytové dekorace a profily společnosti 

Pěkný domov shop na sociálních sítích zajímají především ženy, přičemž signifikantnější 

je tento trend na Facebooku. 

97.30%

2.70%

To se mi líbí Facebook 
stránky

Ženy Muži

87.20%

12.80%

Sledující na Instagramu

Ženy Muži
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Graf č.  5 Věk sledujících na sociální síti Facebook a Instagram (vlastní zpracování) 

Jak na Facebooku, tak na Instagramu se věk sledujících pohybuje od 25 do 54 let. Méně 

jak 5 % sledujících na Instagramu je mladších 18 let, na opačném konci věkového 

rozložení je pak přibližně 5 % sledujících na Facebooku starších 65 let.  

3.3.6 PPC kampaně 

Pěkný domov shop mimo kampaně na sociálních sítích v rámci PPC kampaní využívá 

vyhledávací kampaně na Seznamu, tzv. Sklik. Co se týče kampaní značka se zaměřila na 

nejprodávanější kategorie na e-shopu tj. levandulové dekorace a dekorace 

v námořnickém stylu. 

 

Graf č.  6 Sklik propagace Pěkný domov shop (vlastní zpracování) 
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Firma by v budoucnu chtěla zapojit do své propagační činnosti také vyhledávací kampaně 

na Googlu, inzerci v Google nákupech a bannerové reklamy umístěné na partnerských 

webech Googlu, a to především v rámci retargetingu. 

3.3.7 SEO 

Optimalizace pro vyhledávače, tzv. SEO je jednou z důležitých on-line marketingových 

aktivit firem. Pěkný domov shop aktuálně SEO nijak detailně neřeší, majitelka by ovšem 

v budoucnu chtěla implementovat sekci blogu na webovou stránku a pomocí článků 

s klíčovými slovy tak optimalizovat svůj web pro internetové vyhledávače. Neméně 

důležitou součástí v oblasti optimalizace pro vyhledávače je obsah a volba slov 

v popiscích a nadpisech produktů v e-shopu.  

Atributy, které mají vliv na výsledky hledání ve vyhledávačích lze zapisovat v rozhraní 

Webarealu u jednotlivých produktů. Patří mezi ně název stránky, stručný popis stránky, 

klíčová slova aj. viz obrázek níže.  

 

Obrázek č.  19 Pokročilé nastavení produktu (vlastní zpracování) 
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3.3.8 3.3.5 E-mailing 

Firma používá on-line marketingový nástroj Mailchimp ke komunikaci se zákazníky, 

kteří dali souhlas se zasíláním newsletteru. Mailchimp nabízí v základní neplacené verzi 

několik druhů návrhů e-mailingových kampaní. Společnosti Pěkný domov shop jej 

využívá poměrně krátkou dobu. V současné době newslettery odebírá okolo 1,3 tis. 

uživatelů. V následující tabulce jsou přehledy z posledních pěti e-mailových kampaní.  

Tabulka č.  14 E-mailingové kampaně Pěkný domov shop – přehled (vlastní zpracování) 

Název kampaně 
Počet 

otevření 

Počet kliknutí 

na tlačítko akce 

Kliknutí na 

zrušení odběru 

Potpourri 16,9 % 2,8 % 2 

Jarní dekorace 13,9 % 2,8 % 2 

Zimní doplňky 16,8 % 4,2 % 3 

Kovové andělky 20,5 % 5,5 % 1 

 

3.4 Analýza mikroprostředí 

Tabulka č.  15 Analýza mikroprostředí (vlastní zobrazení) 

 

 

Analýza mikroprostředí 

Zákazníci 

Konkurence 

Veřejnost a partneři 

Dodavatelé 

Zaměstnanci 

3.4.1 3.3.1 Zákazníci 

Typickým zákazníkem je žena ve věku 30 a výše, zajímající se o vybavení domácnosti, 

domu či zkrášlení zahrady. Většina zákaznic tvoří ty z České republiky, i když se 
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postupně o e-shop a produkty začínají zajímat i zákaznice ze Slovenska. Na dalších trzích 

firma prozatím neoperuje.  

 

Graf č.  7 Zákazníci e-shopu dle země – rok 2020 (vlastní zpracování) 

Z celkového počtu zákazníků v roce 2020 jimi byly z 95,4 % ženy, 3,6 % pak tvořili muži.  

 

Graf č.  8 Zákazníci v roce 2020 rozdělení dle pohlaví (vlastní zpracování) 
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3.4.2 3.3.2 Konkurence 

Mezi konkurenci Pěkného domova patří především obchody a e-shopy s bytovými 

doplňky, které mají širší síť výdejních míst a jsou více povědomé mezi zákazníky. 

Konkurence se v této oblasti v posledních letech velmi rozšířila, k čemž přispěla i 

epidemie, která panuje od roku 2020, kdy většina podnikatelů, kteří byli nuceni zavřít své 

obchody, nebo je naopak nebyli nuceni zavřít z přímého nařízení vlády ale pouze proto, 

že k nim nemohli chodit zákazníci, přesunula své prodejny na internet. 

Mezi své konkurenty řadí firma společnosti: Bellarose, laalmara.cz, Elizabet decor a 

Veselá žena. 

Tabulka č.  16 Konkurence e-shopu Pěkný domov shop (vlastní zpracování) 

 Bella rose La almara Elizabet Decor Veselá žena 

Počet 

sledujících 

Facebook 

89 tis. 10,3 tis. 6, 5 tis. 6,3 tis. 

Počet 

sledujících 

Instagram 

40, 4 tis. 974 245 400 

E-mailing ano ano ano ano 

Počet druhů 

dopravy 
4 3 3 4 

Věrnostní 

slevy 
ano ano ano ano 

3.4.3 3.3.3 Veřejnost a partneři 

V současné době nemá Pěkný domov příliš aktivních partnerů, kteří by se aktivně 

zapojovali do propagace konceptu značky. Jsou však v jednání spojení s influencery, 

především ženami v domácnosti, které se zajímají o toto odvětví a mají ve svých 

sledujících spoustu potenciálních sledujících nebo možných nakupujících.  
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Jak bylo již zmíněno, firma se zapojuje do projektu Štědrofocení, na které pravidelně 

zapůjčuje své dekorace. Z dalšího společenského hlediska firma balí do ekologických 

materiálů a již použitých krabic. 

Firma dosud spolupracovala se dvěma influencerkama a obě dvě spolupráce proběhly 

formou barteru. Společnost v budoucnu plánuje větší zapojení právě v této oblasti.  

3.4.4 3.3.4 Dodavatelé 

Firma odebírá zboží hned od několika dodavatelů, ovšem prozatím pouze z České 

republiky, z čehož plynou určitá omezení, například to, že zde není velký výběr a také to, 

že produkty jsou nabízeny i jinými e-shopy. Většina objednávek je prováděna 

prostřednictvím internetu, někdy v rámci kontraktačních výstav.  

Mezi dodavatele lze zařadit společnosti: Goba, Dakls, Ectes, Ambiente, ArtPol aj. Firma 

disponuje širokým portfoliem dodavatelů, které lze nahradit. Z toho lze vyvodit, že i 

v případě nedostatku produktů u některého z dodavatelů nebude ovlivněn chod e-shopu a 

nebude tento výkyv mít přímý vliv na komunikaci se zákazníkem. 

 

3.4.5 3.3.5 Zaměstnanci 

Firma nemá v současné době žádné zaměstnance, co se týče budoucnosti je ovšem více 

než jasné, že se otázka nabrání zaměstnance blíží. Fotograf a jiní externí spolupracovníci 

jsou najímání pouze na určitý druh práce, za sjednanou odměnu. 

3.5 Analýza makroprostředí 

Tabulka č.  17 Analýza makroprostředí (vlastní zpracováníí) 

 

Analýza makroprostředí 

Sociální 

Politicko-právní 

Ekonomické 

Technologické 

Ekologické 
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3.5.1 Sociální 

Z demografického hlediska je od 80. let minulého století jasný trend stárnutí populace. 

Z následujícího grafu lze vyčíst, že je více jak 60 % žen ve věku 65+, obdobný trend lze 

pozorovat i u mužů. 

 

 
Obrázek č.  20 Demografické rozdělení, rok 2019 (czso.cz, 2020) 

3.5.2 Politicko-právní 

V České republice je řada zákonů, které se zabývají oblastí podnikání, obchodu a 

provozováním elektronického obchodu. Jedním z nejnovějších je zákon týkající se 

GDPR, který upravuje ochranu osobních údajů, především ukládání tzv. cookies apod. 

Tento zákon je mnohými experty kritizován, a každému, kdo se v oblasti internetového 

podnikání pohybuje jsou jasné jeho omezení.  

Jedním z důležitých atribut každého e-shopu je uvedení obchodních podmínek, tak aby 

se s nimi mohl každý zákazník obeznámit ještě před samotným nákupem na e-shopu. 

Pěkný domov obchodní podmínky má v menu na svém webu. 
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3.5.3 Ekonomické 

Z ekonomického hlediska, navzdory probíhající epidemii, je potenciál pro růst 

internetových obchodů vyšší, než kdy byl. Podstatná část zákazníků se přesouvá na 

internetový trh. 

3.5.4 Technické 

Mezi technické prostředí lze zařadit e-commerce obecně a jeho vývoj. K vývoji lze říct, 

že je dynamický. Trendy v oblasti reklamy, používání sociálních sítí a jiné se mění 

nepřetržitě, neustále jsou představovány novinky a vylepšení, kterých lze dosáhnout.  

V dnešní době si již uživatel může vybrat mezi několika řešeními webu a není ve své 

volbě omezován ani při výběru partnerů v oblasti dopravy, nebo placení (např. platebních 

bran). 

 

Graf č.  9  Sektory e-commerce v ČR 2021 (vlastní zpracování na základě ceska-ecommerce.cz, 2021) 

3.5.5 Ekologické 

Dnešní spotřebitel dbá mnohem více na ekologii a recyklaci než dříve. Stále více 

zákazníků si uvědomuje dopad svých aktivit na životní prostředí. Z tohoto důvodu 

využívá firma již použité krabice a většinu produktů balí ekologicky. Je těžší se ovšem 
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 65 

vyvarovat plastům a podobným materiálům při přepravě křehkého zboží, které tvoří 

převážnou část sortimentu. 

3.6 Vlastní průzkum 

Součástí této diplomové práce je dotazníkové šetření a interpretace jeho výsledků, 

sloužící jako podklad pro návrhovou část zabývající se zlepšením on-line marketingové 

komunikace firmy Pěkný domov shop. 

Následující tabulka zobrazuje časový harmonogram jednotlivých činností týkajících se 

průběhu dotazníkového šetření, od počáteční fáze přípravy až po finální vyhodnocení a 

analýzu sesbíraných dat. 

Tabulka č.  18 Časový harmonogram dotazníkového šetření (vlastní zpracování) 

Co? Kdy? 

Přípravná fáze dotazníkového šetření Prosinec 2020 

Focus group Prosinec 2020 

Předvýzkum Leden 2021 

Úprava dotazníkového šetření Únor 2021 

Vlastní výzkum Březen 2021 

Analýza a zpracování dat Duben 2021 

3.6.1 Metoda sběru dat 

Byla použita metoda kvótního výběru, která byla definována následujícími 

charakteristikami: věk, pohlaví a pozice na trhu práce. Pro sbírání dat byly primárně 

využity profily značky Pěkný domov shop na Facebooku a Instagramu, jelikož sledující 

těchto stránek jsou pro rozbor a výsledky klíčoví. Dále byl dotazník umístěn do několika 

tematických Facebookových skupin, například Provozovatelé e-shopů. Mimo 

Facebookové skupiny byl odkaz na dotazník vložen do příběhů na Instagramovém profilu 

společnosti.  

Doba sběru dat činila 21 dnů, konkrétně od 10. března 2021. Dotazník byl vytvořen 

pomocí Google formuláře, kde byly pomocí obrázků ve formátu jpg zobrazeny kreativní 
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formáty reklam a respondenti tak mohli odpovědět na otázky co možná nejpřesněji, což 

napomohlo k získání relevantnějších odpovědí. 

Velikost požadovaného vzorku byla stanovena dle následujícího vzorce. 

𝑛 =
𝑁

1 + 𝑁(𝑒)2
 

kde: 

n … stanovená minimální velikost vzorku 

N … celkový základní soubor 

E … požadovaná úroveň přesnosti 

Velikost základního souboru v tomto případě byla stanovena jako všichni uživatelé 

sociálních sítí v České republice, což je aktuálně přibližně 5,5 milionu. Požadovaná 

úroveň přesnosti je stanovena na 95 %, z čehož vychází, že e = 0, 05. Po dosazení do 

vzorce získáme následující výpočet: 

 

𝑛 =
𝑁

1 + 𝑁(𝑒)2
=

5 500 000

1 + 5 500 000 ∗ (0,05)2
= 399,97 ≅ 400 𝑟𝑒𝑠𝑝𝑜𝑛𝑑𝑒𝑛𝑡ů 

3.6.2 Příprava dotazníku – Focus Group  

V přípravné fázi autorka prostudovala několik starších dotazníků orientovaných na 

podobné témata, následně provedla předtestování, v kterém se zaměřila na logiku 

dotazníku a možné chyby a jejich úpravy. Samotné vytváření dotazníku proběhlo ve 

spolupráci s dvěma focus groups, kterých se zúčastnilo 5 lidí, vždy z jiné věkové 

kategorie (první skupinu tvořili lidé ve věku 18 až 31 let, druhou 32 až 48) a rozdílné 

znalosti značky Pěkný domov shop (obě skupiny obsahovaly jak pravidelné zákazníky, 

tak i lidi, kteří o značce slyšeli poprvé). Cílem bylo vytvoření dotazníku k získání 

přehledu o znalosti a vnímání současné marketingové komunikace firmy a dalších prvků 

a dalších relevantních informací týkající se konkurence, ceny dopravy apod. 

3.6.3 Výsledky dotazníkového šetření 

Celkem se sesbíralo 422 vyplněných dotazníků. Jedna z prvních otázek se týkala 

atraktivních profilů na sociálních sítích, čímž se vyfiltrovali nežádoucí respondenti pro 
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další analýzy. Respondentů, kteří nemají své profily na sociálních sítích, bylo celkem 27, 

tj. 6,3 % všech dotazovaných, viz následující graf. 

 
Graf č.  10 Otázka máte své profily na sociálních sítích Facebook či Instagram (vlastní zpracování) 

Další otázka se týkala samotné značky Pěkný domov shop. Z celkových 422 respondentů 

jich 270 uvedlo, že ano, 152 respondentů značku nezná. Výsledky k této otázce jsou 

zobrazeny v následujícím grafu. 

 
Graf č.  11 Otázka č. 2 Znáte značku Pěkný domov shop? (vlastní zpracování) 

Další otázky se zabývaly rozdílem ve vnímání reklam mezi platformami Facebook a 

Instagram a zda uživatelé nakupují produkty prostřednictvím reklamy na těchto 

sociálních sítích. Výsledky jsou zobrazeny v následujících grafech: 

93.70%

6.30%

Profily na sociálních sítích

Ano Ne

63.98%

36.02%

Znalost značky Pěkný domov shop

Ano Ne
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Graf č.  12 Kde se častěji setkáváte s reklamou? (vlastní zpracování) 

Z celkových 422 relevantních respondentů jich 196 uvedlo, že se více setkávají 

s reklamami na Instagramu, 171 na Facebooku a 55 respondentů nevnímá reklamy na 

sociálních sítích vůbec. 

 
Graf č.  13 Nakupujete prostřednictvím reklam na sociálních sítích? (vlastní zpracování) 

Celkem 256 respondentů uvedlo, že nakupují přes reklamy na sociálních sítích, což je 

60,66 % z celkového vzorku. 166 jich pak uvedlo, že nenakupují. 

Další otázky se zabývaly vnímáním reklamy a vybraných formátů, které značka ke své 

propagaci na sociálních sítích využívá. Respondenti udávali na škále 1 až 10 váhu 

46.4%

40.5%

13.0%

Kde se častěji setkáváte s reklamou?
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jednotlivým formátům a celkovému vnímání. Výsledky jednotlivých otázek jsou 

zobrazeny v následujících grafech. 

 
Graf č.  14 Jak na Vás působí reklamy na sociálních sítích? (vlastní zpracování) 

Celkem 178 respondentů odpovědělo v hodnotách 1 až 4, tedy spíše pozitivní až neutrální 

pohled na reklamy, 244 respondentů se se svými odpověďmi nachází na negativní škále, 

tedy odpovědi 5 až 10.  

 

Graf č.  15 Jak vnímáte následující reklamní formát carousel? (vlastní zpracování) 
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U konkrétních reklamních formátů byl pak v rámci dotazníku přidán jpg s ukázkou 

reklamy pro bližší představení reklamy respondentovi, tak jak ji vidí na svém zařízení. U 

formátu carousel bylo více jak 86 % odpovědí na škále pozitivní, tedy 1 až 4. Tento formát 

se nelíbil, tj. umístil se na škále 10 celkem dvěma respondentům. 

 

Graf č.  16 Vnímání reklamního formátu stories (vlastní zpracování) 

U reklamního formátu sbírka bylo celkové vnímání o něco lepší než u předchozího 

formátu carousel. Více jak polovina respondentů (350) vnímá tento formát reklamy 

pozitivně čili na škále 1 až 4.  
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Graf č.  17 Jak vnímáte následující reklamní formát obrázková reklama? (vlastní zpracování) 

U poslední otázky zabývající se reklamními formáty celkem 354 respondentů uvedlo 

pozitivní hodnocení 1 až 4, celkem 68 respondentů pak negativní hodnocení, což činí 16,9 

% z celkového počtu. 

Další otázka dotazníkového šetření se zabývala zkoumáním informací, které hrají pro 

zákazníky roli při nakupování on-line. 

 
Graf č.  18 Jaké informace jsou pro Vás důležité při nakupování on-line? (vlastní zpracování) 
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Dle šetření lze říci, že je pro zákazníky klíčová šíře sortimentu, dále recenze a hodnocení 

obchodu a také cena dopravy. Platební podmínky považuje za důležité 249 respondentů. 

Následující otázky se zabývaly oblastí informací uváděných na webové stránce e-shopu 

a jejich významem pro respondenty a potenciální zákazníky. 

 

Graf č.  19 Nakupujete křehké zboží on-line? (vlastní zpracování) 

Celkem 82,2 % respondentů nakupuje křehké zboží on-line. Tento trend můžeme 

přisoudit také neustálému rozšiřování sortimentu, který si mohou lidé nakoupit na 

internetu obecně. Z pohledu e-shopu je důležité uvést na webových stránkách informaci 

o zabalení produktů tak, aby zákazník nemohl pochybovat o jeho doručení k němu domů 

v bezpečí. 
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Graf č.  20 Je pro Vás důležitá cena dopravy? (vlastní zpracování) 

Z dotazníkového šetření vyplynulo, že cena dopravy je důležitá u přibližně poloviny 

respondentů, druhá polovina na ni neklade důraz. To můžeme přisoudit i neustálému tlaku 

na cenu s růstem e-commerce a s ním souvisejícím tlaku na ceny dopravy, které bývají u 

e-shopů nabízejících podobné produkty obdobné. 

 

Graf č.  21 Nakupujete na základě zákaznických hodnocení? (vlastní zpracování) 
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Více jak polovina respondentů (59,6 %) nakupuje na základě zákaznických hodnocení. 

Nejtypičtějším srovnávačem a současně portálem s hodnoceními je v České republice 

Heureka. Dále se mohou potenciální zákazníci podívat na recenze přímo na webu či 

Facebookové stránce firmy. 

 

Graf č.  22 Využíváte chatovacího okna na webu? (vlastní zpracování) 

Chatovací, obvykle vyskakovací okna se zákaznickou podporou, které ovšem mohou být 

využity i k marketingové komunikaci vzhledem k návštěvníkům e-shopu aktivně využívá 

pouze 39,7 % respondentů. 254 jich pak odpovědělo, že tento nástroj nevyužívají. 

Poslední část dotazníkového šetření se zaměřovala na demografické údaje o 

respondentech, konkrétně pak pohlaví, věk a pozici na trhu práce. Odpovědi na poslední 

tři otázky jsou zobrazeny v následujících grafech: 

39.7%60.3%
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Ano Ne



 75 

 

Graf č.  23 Pohlaví (vlastní zpracování) 

21,1 % respondentů uvedlo jako své pohlaví muž, 78,9 % pak byly ženy. Žen bylo celkem 

333, mužů pak 89. 

 

Graf č.  24 Věk (vlastní zpracování) 

Věkové rozdělení do jednotlivých skupin bylo provedeno na základě Facebookových 

kategorií, přičemž autor zvolil za spodní hranici věk 18 let, následně vymezil věkové 
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kategorie ve stejných rozsazích. Nejpočetnější skupinou v dotazníkovém šetření jsou 

respondenti ve věku 26 až 33 let, následování skupinou 34 až 41 let. 

 

Graf č.  25 Pozice na trhu práce (vlastní zpracování) 

Nejčastější skupinou byli zaměstnaní respondenti, dále pak studenti, kterých zodpovědělo 

na otázky v šetření celkem 55. Nejméně početnou skupinou byli naopak senioři, což lze 

ovšem přičíst charakteru sběru dat (na sociálních sítích). 

3.7 3.7 Regresní analýza 

Pomocí regresní analýzy popíšeme vztah mezi celkovým vnímáním reklamy na 

sociálních sítích a hodnocením reklamních formátů carousel, stories a obrázkové 

reklamy. 

Celkové hodnocení je závislou proměnnou a hodnocení reklamních formátů jsou 

nezávislé proměnné. 
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Výsledky regresní analýzy: 

Tabulka č.  19 Regresní analýza (vlastní zpracování) 

N=426 

Výsledky regrese se závislou proměnnou:  3. Jak vnímáte 

celkově reklamy na sociálních sítích? 

R= ,382 R2= 0,146 

F (3,422) =23,995 p <0,00000 Směrod. chyba odhadu: 

3,0438 

b* 
Sm.chyba 

(z b*) 
b 

Sm.chyba 

(z b) 
t(422) p-hodn. 

Abs.člen     3,569 0,254 14,027 0,000 

10. Na stupnici 1 až 10 uveďte, 

jak na vás působí následující 

reklamní formát carousel: 

0,104 0,059 0,179 0,102 1,756 0,080 

11. Na stupnici 1 až 10 uveďte, 

jak na vás působí následující 

reklamní formát stories: 

0,155 0,060 0,248 0,096 2,580 0,010 

12. Na stupnici 1 až 10 uveďte, 

jak na vás působí následující 

reklamní formát obrázková 

reklama: 

0,185 0,062 0,271 0,090 3,003 0,003 

 

Model je celkově statisticky významný. P-hodnota testu významnosti je menší než 0,05. 

Bohužel jeho kvalita je velmi nízká, protože index determinace nabývá hodnoty pouze 

0,146, to znamená, že model vysvětluje pouze necelých 15 % závislé proměnné. To je 

nejspíš způsobeno jednou nevýznamnou proměnnou v modelu a tou je hodnocení formátu 

carousel. P-hodnota testu významnosti regresního koeficientu, který hodnocení formátu 

carousel přísluší, je vyšší než hladina významnosti 0,05. Než hodnocení tohoto formátu 

z modelu vynecháme, zkusíme z modelu nejdříve odstranit pouze absolutní člen. 
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Výsledky regresní analýzy po odstranění absolutního členu: 

Tabulka č.  20 Výsledky regresní analýzy po odstranění absolutního členu (vlastní zpracování) 

Efekt - 3. Jak vnímáte celkově 

reklamy na sociálních sítích? 

Odhady parametrů 

Sigma-omezená parametrizace 

b 
Sm.chyba 

(z b) 
t(422) p-hodn. 

10. Na stupnici 1 až 10 uveďte, jak na 

vás působí následující reklamní 

formát carousel: 

0,605 0,118 5,148 0,000 

11. Na stupnici 1 až 10 uveďte, jak na 

vás působí následující reklamní 

formát stories: 

0,598 0,113 5,315 0,000 

12. Na stupnici 1 až 10 uveďte, jak na 

vás působí následující reklamní 

formát obrázková reklama: 

0,467 0,108 4,336 0,000 

 

Všechny koeficienty jsou statisticky významné. P-hodnoty jejich testů významnosti jsou 

menší než 0,05. 

Celkový test modelu: 

Tabulka č.  21 Celkový test modelu (vlastní zpracování) 

Závislé Proměnná 

Test SČ celého modelu 

Vícenás. 

(R) 

Vícenás. 

(R2) 

F p 

3. Jak vnímáte celkově reklamy na sociálních 

sítích? 
0,808 0,653 265,425 0,00 
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P-hodnota testu je nižší než zvolená hladina významnosti. Model je tedy statisticky 

významný. Hodnota indexu determinace, který popisuje kvalitu modelu je 0,653. Model 

tedy vysvětluje 65,3 % variability závislé proměnné. Model můžeme považovat za 

kvalitní. 

 

 

Rovnice regresního modelu: 

𝑦 = 0,605 𝑥1 + 0,598 𝑥2 + 0,467 𝑥3 

kde: y = celkové vnímání reklamy na sociálních sítích; 𝑥1 = carousel; 𝑥2 = stories; 𝑥3 = 

obrázková reklama 

3.8 SWOT analýza 

V následující tabulce je zpracována SWOT analýza vycházející z již provedených analýz 

v předchozích částech práce. Při sestavování SWOT analýzy byly využity analýzy 

mikroprostředí, makroprostředí, marketingového a komunikačního mixu.  
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Tabulka č.  22 SWOT analýza společnosti Pěkný domov shop (vlastní zpracování) 

 

Vnitřní 

prostředí 

Silné stránky Slabé stránky 

• Nízká cena produktů 

• Kvalitní zpracování produktů 

• Nízké náklady na 

zaměstnance 

• Omezenost množství 

produktů na skladě 

• Věrnostní program 

• Málo známá značka 

 

Vnější 

prostředí 

Příležitosti  Hrozby 

• Nenaplněné potřeby 

zákazníků 

• Expanze na jiné trhy 

(Slovensko, Polsko) 

• Moderní trendy v oblasti 

marketingu a sociálních sítí 

• Růst e-commerce v důsledku 

pandemie covid-19 

• Vysoká konkurence 

• Změny zákaznických 

preferencí  

• Bezpečnostní hrozby 

internetu 

• Nízká investice na 

propagaci 

 

3.8.1 Silné stránky 

Mezi silné stránky lze zařadit nízkou cenu, v porovnání s konkurencí je cena podobných 

produktů nižší. Firma dbá na kvalitu prodávaných produktů, jak již bylo zmíněno všechny 

produkty, které naskladní se kontrolují, aby dosahovaly požadované kvality a nebyly 

kazové. Další silnou stránkou jsou prozatím nízké náklady na zaměstnance, jelikož ty 

firma v současné době nemá a využívá služeb externích poskytovatelů.  

3.8.2 Slabé stránky 

Mezi slabé stránky lze zařadit omezené množství produktů na skladě. I přesto, že má e-

shop několik stovek produktů skladem, disponuje pouze omezenými skladovými 

zásobami jednotlivých položek vzhledem k současné velikosti skladu. Společnost Pěkný 

domov shop prozatím nezavedla věrnostní program pro své zákazníky s výhodami při 

určité akci, tento věrnostní program má zavedený konkurence, proto jej je zařazen mezi 

slabé stránky, na kterých by měl podnik zapracovat. 
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3.8.3 Příležitosti 

Jako příležitost lze z provedených analýz zaznamenat nenaplněné potřeby zákazníků, co 

se týče sortimentu nebo nabízených výhod. Společnost by mohla taktéž expandovat na 

nové trhy, například do Polska nebo Slovenské republiky. Velká příležitost se naskýtá 

v použití moderních technologií, propagačních nástrojů a sociálních sítích. Velkou 

příležitostí je také využití potenciálu rostoucích prodejů on-line v důsledku pandemie 

covid-19. 

3.8.4 3.7.4 Hrozby 

Mezi hrozby je možné zařadit vysokou konkurenci v dynamické oblasti e-commerce. 

Firma má v současné době hned několik hlavních konkurentů, od kterých se snaží odlišit. 

Další hrozbou jsou pak změny v zákaznických preferencích a změny ve stylu zařizování 

vybavení domova, nelze s jistou říci, že nejprodávanější kategorie s levandulovými 

doplňky bude populární i za několik let. Nízká investice do reklamních příspěvků, a 

především pak PPC kampaní je další hrozbou, která může ovlivnit chod e-shopu. Poslední 

zmíněnou hrozbou jsou pak úskalí samotného internetu, platebních bran a zajištění 

bezpečnosti a soukromí jak na sociálních sítích, tak na webových stránkách. 

3.9 Analýza rizik 

V následující tabulce jsou vymezena rizika, které společnost vnímá jako potenciální 

hrozby, pravděpodobnost, s jakou dané riziko může nastat, jeho dopad na fungování 

společnosti a celková úroveň rizika. 

Tabulka č.  23 Analýza rizik společnosti Pěkný domov shop (vlastní zpracování) 

Analyzované riziko Pravděpodobnost Dopad Úroveň rizika 

Vysoká konkurence 4 4 16 

Změny zákaznických 

preferencí 
3 4 12 

Bezpečnostní hrozby 

internetu 
2 4 8 

Nízká investice na propagaci 4 5 20 
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Nejvyšší riziko podle majitele představují nízké investice do inzerce, která je pro e-

commerce zcela zásadní. Tomuto riziku byla přiřazena úroveň 20. Dalšími potenciálními 

riziky je konkurence obecně, neboť ta je už v dnešní době poměrně vysoká a vznik nové 

konkurence, která souvisí s aktuální situací na trhu v ČR. Změny zákaznických preferencí 

jsou pak méně pravděpodobné, neboť trend například jednoho z nejprodávanějších 

segmentů – námořnický dekorací byl v předchozích letech stabilní. 
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4 Vlastní návrhy na zlepšení 

Poslední část diplomové práce obsahuje vlastní návrhy na celkové zlepšení on-line 

marketingové komunikace značky Pěkný domov shop vytvořené na základě předchozích 

analýz současného stavu, výkonu kampaní a dotazníkového šetření. Mezi hlavní přínosy 

těchto návrhů bude patřit zvýšení počtu fanoušků na sociálních sítích a rozmanitější druhy 

reklamních sdělení. 

4.1 Nastavení remarketingu 

Nákupní fáze zákazníka v případě značky Pěkný domov shop trvá obvykle 7 dní od první 

návštěvy webu po samotné provedení nákupu. Proto se nabízí vytvoření remarketingové 

sekvence v rámci Facebook kampaní, kdy se návštěvníkům webových stránek budou 

zobrazovat rozdílné reklamy dle uběhnutých dnů od první návštěvy. 

Nastavení by mohlo vypadat následovně: 

• 0 až 1 den od návštěvy – silná výzva k akci typu „dokončete svůj nákup ještě 

dnes“ 

• 2 až 4 dny od návštěvy – komunikace benefitů značky (rodinný e-shop, položky 

skladem, kvalitní provedení) 

• 4 až 6 dnů – propagace formou recenzí, nejatraktivnějších příspěvků, hodnocení 

zákazníků 

• 6 až 10 dnů – poskytnutí slevy na nákup, dopravy zdarma 

Tuto reklamní sekvenci vytvoří Facebook specialista s využitím dat sesbíraných 

Facebook pixelem implementovaným na webových stránkách e-shopu. Nastavení se 

odhaduje na 2,5 hodiny, pravidelná kontrola na měsíční bázi a optimalizace kampaní pak 

potrvá další dvě hodiny měsíčně. Optimální rozpočet do kampaní by neměl přesáhnout 

1000 Kč pro zajištění plynulé sekvence zobrazení reklam. 
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Tabulka č.  24 Přehled nákladů nastavení remarketingové sekvence (vlastní zpracování) 

Kdo Facebook specialista 

Kdy Celoročně 

Náklady 
500 Kč/hod, 2 hodiny v každém měsíci na optimalizaci, 2,5 hod. na 

počáteční nastavení, rozpočet do kampaní 1000 Kč/měsíc 

 

4.2 Zapojení influencerů 

Využití influencerů a jejich organického dosahu u svých fanoušků a sledujících značce 

umožní oslovit široké publiku, novou cílovou skupinu a potenciální zákazníky. Značka 

by v prvních spolupracích měla oslovit menší influencery (s dosahem do 10 tisíc 

followerů), kdy náklady na tuto formu propagace nebývají příliš vysoké, často se dají 

domluvit formou barteru. V případě kontaktování influencera je nutné se obeznámit 

předem s jeho fanouškovskou základnou a zjistit, jestli daná osoba bude mít v rámci 

spolupráce a komunikace značky význam. Spojení značky s obecně známou osobou často 

působí pozitivně na zákazníky, nadto sdílení ve stories či přímo jako příspěvek přidává 

na instagramovém profilu na důvěryhodnosti a vylepšuje celkovou image stránky. Tato 

forma komunikace je dnes zcela běžná i u velkých značek. 

Zapojení influencerů lze podpořit i v rámci placených kampaní, kdy může sponzorovaný 

příspěvek propagovat přímo infuencer ze svého účtu, či jej lze přesdílet a propagovat 

přímo danou firmou. V obou případech tak lze oslovit širší publikum než při nevyužití 

placeného dosahu. Náklady na influencera se odhadují 2000 Kč/jeden příspěvek, rozpočet 

na propagaci by měl být přinejmenším ve stejné výši. Návrh počítá s celkem 6 příspěvky 

v roce.  
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Tabulka č.  25 Zapojení influencerů (vlastní zpracování) 

Kdo Facebook specialista 

Kdy Únor, duben, červen, srpen, říjen, listopad 

Náklady 500 Kč/hod, 1 hod v daném měsíci, rozpočet 24 tis./rok 

 

4.3 Slevy a výhodné akce 

V rámci sortimentu lze zavést slevy například na Den matek, Valentýna a jiné svátky. 

V případě vyšší hodnoty objednávky lze doporučit zákazníkům dopravu zdarma. Doprava 

zdarma od určité částky položek v košíku může působit na zákazníka tak, že si do něj 

přidá o produkt navíc, tak aby na dopravu zdarma dosáhl.  

Tabulka č.  26 Slevy a výhodné akce (vlastní zpracování) 

Kdo Majitel e-shopu 

Kdy 
Únor, květen, jiné měsíce dle aktuální 

situace a uvážení (max. 6 - krát v roce) 

Náklady 
150 Kč/hod., 6 hodin v daném měsíci, 

reklamní rozpočet 10 tis./rok 

 

Všechny akce a slevy je důležité komunikovat prostřednictvím bannerů na webu a 

příspěvků na sociálních sítích. O akcích mohou být zákazníci informováni (po 

předchozím souhlasu) také prostřednictvím e-mailových kampaní. 

4.4 Věrnostní program 

Pro stálé zákazníky, kteří se do e-shopu vrací se nabízí možnost věrnostního programu. 

Tyto programy využívá i konkurence značky, proto by bylo vhodné je zavést. Při 

registraci do něj bude zákazník informován o aktuálních slevách a akcích na sortiment. 

Zákazníkům mohou být poskytnuty benefity např. 10 % sleva na další objednávku. Dále 

by mohli sbírat body, které by následně mohli ve svém nákupním košíku směnit za dárek 

dle svého vlastního výběru.  
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Tabulka č.  27 Věrnostní program (vlastní zpracování) 

Kdo Majitel e-shopu 

Kdy Celoročně 

Náklady 
150 Kč/hod., 5 hod vytvoření banneru/vyskakovacího okna na landing 

page 

  

4.5 Kampaň prostřednictvím Google Ads (PPC) 

Kampaně prostřednictvím Google Ads probíhat v průběhu roku a budou zaměřená jak na 

nejprodávanější kategorie, tak na předvánoční kampaň, která bude mít za cíl zvýšit 

povědomí o značce.  

Kampaň, která se týká nejprodávanějších kategorií produktu na webu se zaměří na 

levandulové doplňky a námořnické dekorace. Zadavatel v ní bude cílit na publikum 

v České republice a na Slovensku, pohlavím ženy.  

Předvánoční kampaň bude spuštěna v polovině října s délkou trvání šest týdnů. Kampaň 

může být v jejím průběhu revidována. Účelem kampaně bude zvýšení povědomí o 

značce. Na tuto kampaň se předpokládají vyšší náklady, což bude mimo jiné zapříčiněno 

i růstem inzerce v předvánočním období obecně. 

Tabulka č.  28 PPC kampaň Google Ads (vlastní zpracování) 

Kdo Specialista na PPC kampaně 

Kdy Celoročně 

Náklady 
550 Kč/hod., 5 hod vytvoření PPC kampaně, rozpočet na kampaně 

v průběhu roku 10 000 Kč 

 

4.6 Naplánování kampaní na Facebooku 

Kampaně na Facebooku budou naplánovány s propagací Facebookových příspěvků vždy 

jeden příspěvek týdně v průběhu celého roku. Příspěvek by měl být poutavý, budou jím 

koláže s doplňky. Kampaň, která nebude propagovaná budou také soutěže 6krát v roce o 

nabízený sortiment. Díky těmto soutěžím si stránka udrží pozornost svých sledujících a 

bude mít i vyšší přirozený dosah. Soutěže mohou být koncipovány tak, aby uživatelé se 

stránkou interagovali, například označovali své přátele.  
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Propagované příspěvky budou zaměřeny na cílovou skupinu, tj. ženy ve věku. 

Tabulka č.  29 Naplánování kampaní na Facebooku (vlastní zpracování) 

Kdo Facebook specialista 

Kdy Celoročně 

Náklady 500 Kč/hod., 1 hodina měsíčně, rozpočet 12 000 Kč za rok 

 

4.7 Naplánování příspěvků na Instagramu pomocí aplikace Planoly 

Instagramový profil společnosti má aktuálně 458 příspěvků, obsahuje obchod, kontakty 

a výběry z příběhů. Jak lze vidět z výsledků dotazníkového šetření, reklamy na této 

platformě jsou značně rozšířené. Nejen z tohoto důvodu by se firma měla zaměřit na 

zefektivnění komunikace prostřednictvím této sítě.  

Pro rok 2022 bude strategické naplánování nejméně 104 příspěvků s pravidelnou 

periodou. 

Tabulka č.  30 Příspěvky na Instagramu (vlastní zpracování) 

Kdo Facebook specialista 

Kdy Celoročně 

Náklady 
500 Kč/hod., 1,5 hodiny měsíčně vytvoření postů pro daný měsíc, 

rozpočet na kampaň prostřednictvím Instagramu 12 000 Kč/rok 
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4.8 Časový harmonogram 

Následující tabulka obsahuje časový harmonogram změn a návrhů v průběhu roku 2022. 

Tabulka č.  31 Časový harmonogram realizace vlastních návrhů (vlastní zpracování) 
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Zapojení influencerů             

Nastavení 

remarketingové sekvence 

            

Spuštění brandové 

kampaně (Facebook a 

Instagram) 

            

Slevy a výhodné akce             

Věrnostní program             

Kampaň Google Ads              

 

Nastavení remarketingové sekvence a věrnostní program se plánují využívat celoročně 

vzhledem k jejich dlouhodobému charakteru. Návrhy, které jsou pouze v určitých 

měsících se týkají slev, které se pojí s nějakou událostí (např. Valentýn, Den matek, Black 

Friday apod.) 

Brandová kampaň prostřednictvím sociálních sítí a zapojení influencerů je rovněž 

rozděleno jen do určitých měsíců v roce, přičemž společným cílem těchto aktivit je 

zvýšení povědomí o značce Pěkný domov shop. 

4.9 Celkové náklady 

Návrhy pro zefektivnění on-line marketingové komunikace značky Pěkný domov shop 

jsou zobrazeny v následující tabulce. Společně s přehledem návrhů jsou v ní uvedeny 

náklady, které jsou pro lepší pochopení rozděleny na náklady na práci a náklady na 

rozpočty pro jednotlivé kampaně. 
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Tabulka č.  32 Přehled nákladů jednotlivých návrhů (vlastní zpracování) 

Název Náklady na práci Rozpočet do kampaní 

Nastavení remarketingu 2500 Kč 12 000 Kč 

Zapojení influencerů 18 000 Kč 24 000 Kč 

Slevy a výhodné akce 5400 Kč - 

Věrnostní program 750 Kč - 

Kampaň prostřednictvím 

Google Ads (PPC) 
2750 Kč 10 000 Kč 

Kampaně na Facebooku 6000 Kč 12 000 Kč 

Kampaně na Instagramu 3000 Kč 12 000 Kč 

 

4.10 Dopad návrhů na analyzovaná rizika 

V této podkapitole jsou zobrazena rizika z analýzy rizik, kapitoly 3.8. Po implementaci 

návrhů může dojít k jejich pozitivnímu vlivu na eliminaci rizik. Nejrizikovější pro chod 

e-shopu i jeho on-line marketingovou komunikaci byla nízká investice do propagačních 

nástrojů, které se zavedením kampaní popsaných v návrhové části zmenšilo o polovinu.  

Tabulka č.  33 Analýza rizik (vlastní zpracování) 

Analyzované riziko Pravděpodobnost Dopad Úroveň rizika 

Vysoká konkurence 3 4 12 

Změny zákaznických 

preferencí 
3 4 12 

Bezpečnostní hrozby 

internetu 
2 4 8 

Nízká investice na propagaci 2 5 10 

 

V průběhu psaní diplomové práce již majitelka e-shopu spustila několik kampaní na 

sociálních sítích a nastavila pravidelné příspěvky v aplikaci Planoly pro Instagramový 

účet stránky Pěkný domov shop.  
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Graf č.  26 Grafické znázornění snížení úrovně rizika (vlastní zpracování) 

Dopad návrhů na úrovně rizika lze vidět na výše zobrazeném grafu. Největší změna 

nastala u rizika R4, kterými jsou nízké výdaje na propagaci. Původní hodnota zde klesla 

z 20 na novou úroveň 10. Rizika R2 a R3 zůstaly na své původní hodnotě. Změna k nižší 

hodnotě úrovně rizika nastala také u R1, kterým je vysoká konkurence. Zavedením 

věrnostních programů a slev lze říct, že se e-shop přiblíží úrovni své stávající konkurence.  

4.11 Kontrola úspěšnosti  

 

Po zavedení výše zmíněných návrhů je potřeba sledovat jejich efektivitu a pravidelně je 

aktualizovat a optimalizovat. Kampaně na sociálních sítích by se měly sledovat z pohledu 

jednotlivých metrik, jako jsou CPM, CTR, celkový dosah a počet zobrazení reklam či 

kliknutí na odkaz. 

Kampaně budou vyhodnoceny úspěšně zvýší-li se celkový počet návštěvníků webových 

stránek a pokud se zvýší doba strávená návštěvníky na e-shopu.  
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5 Závěr 

Diplomová práce byla zaměřená na on-line marketingovou komunikaci e-shopu Pěkný 

domov shop s primárním zaměřením na komunikaci prostřednictvím sociálních sítí 

Facebook a Instagram. Cílem práce bylo navržení efektivní on-line marketingové 

komunikace pro zvětšení povědomí o značce a vytvoření návrhů, jak tohoto cíle 

dosáhnout. 

V průběhu psaní práce byly některé z návrhů implementovány do firemní strategie a byly 

využity při zpracování propagačních příspěvků. Pěkný domov shop tak například 

kontaktoval PPC specialistu, naplánoval příspěvky na Instagramu v pravidelných 

intervalech a začal pracovat na navržení věrnostního systému prostřednictvím 

poskytovatele e-shopového řešení.  

V dlouhodobém horizontu je pro firmu důležité budovat povědomí o značce a zvyšovat 

množství svých fanoušků a sledujících na sociálních sítích.  

Úvodní část diplomové práce čtenáře seznámila s teoretickým rámcem práce a přinesla 

mu vhled do dané problematiky. Na tuto část plynule navazovala druhá, analytická část. 

V této části práce autor analyzoval současný stav firmy Pěkný domov shop pomocí 

základních analýz marketingového mixu, on-line marketingové komunikace a analýz 

mikro a makroprostředí. Autorka provedla vlastní průzkum, a to prostřednictvím 

dotazníkového šetření, data získaná v šetření byla použita pro zpracování regresní 

analýzy. K vytvoření podkladů pro návrhovou část práce byla využita také analýza rizik. 

Poslední, návrhová část práce přinesla autorčiny vlastní návrhy na zlepšení on-line 

marketingové komunikace e-shopu Pěkný domov shop. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 92 

SEZNAM POUŽITÝCH ZDROJŮ 

[1] Antstudio. Jaké zbožové porovnávače známe a využíváme. [online], antstudio.cz, [cit. 

2021-04-21]. Dostupné z https://www.antstudio.cz/poradna/jake-zbozove-porovnavace-

zname-a-vyuzivame.htm 

[2] BAUER, Daniel. Facebook pixel: Co to je a jak ho nastavit. [online], socials.cz, 

[2020-09-25]. Dostupné z: https://www.socials.cz/cs/blog/facebook-pixel-co-to-je-a-jak-

ho-nastavit-31/ 

[3] BAUER, Daniel. Jak používat katalog produktů na Facebooku pro e-shop. [online]. 

socials.cz, [2020-09-25]. Dostupné z: https://www.socials.cz/cs/blog/facebook-katalog-

produktu-32/ 

[4] BEDNÁŘ, Jiří. 4P marketingu jako zpracování marketingové strategie. [online]. 

marketing-mix.cz, [2002-11-26]. Dostupné z: http://www.marketing-mix.cz/marketing-

mix/187-4p-marketingu-jako-rozpracovani-marketingove-strategie-a.html 

[5] BHASIN, Hitesh. Risk Analysis – Overview, Types of Risk, Process, Advantages & 

Limitation. [online]. marketing91.com, [2020-07-25]. Dostupné z 

https://www.marketing91.com/what-is-risk-analysis/ 

[6] Ceska-ecommerce. Velikost e-commerce trhu. [online]. [cit. 2021-04-29]. Dostupné z 

https://www.ceska-ecommerce.cz 

[7] Český statistický úřad. Graf demografie ČR. [online]. [cit. 2020-11-28] Dostupné z 

https://www.czso.cz/staticke/animgraf/cz/ 

[8] Facebook. Ads Manager.[online]. facebook.com, [cit. 2020-11-25] Dostupné z 

https://business.facebook.com/adsmanager/manage/ads/edit?act=259155602&business_

id=299220240823114&nav_entry_point=lep_233&selected_campaign_ids=623974330

2942&selected_adset_ids=6239743304142&selected_ad_ids=6239743304942 

[9] Facebook. Facebook for business. [online]. facebook.com, [cit. 2020-11-25] 

Dostupné z 



 93 

https://business.facebook.com/latest/insights/content?asset_id=496819057043242&nav

_id=177455449&nav_ref=bm_home_redirect 

[10] Facebook. Pravidla pro reklamy. [online]. facebook.com, [cit. 2020-11-25]. 

Dostupné z: https://www.facebook.com/policies/ads/ 

[11] FORET, Miroslav. Marketing pro začátečníky. Brno: Computer Press, 2008. ISBN 

978-80-251-1942-6   

[12] FORET, Miroslav. Marketing základy a principy. Brno: Computer Press, 2003. 

ISBN 80-722-6888-0. 

[13] GROSOVÁ, Stanislava. Marketing principy postupy metody. Praha: Vysoká škola 

Chemicko – technoglocká v Praze, 2004. ISBN: 80-7080-505-106 

[14] HANLON, Annmarie. The AIDA model. [online]. smartinsights.com, [2021-03-23.  

Dostupné z https://www.smartinsights.com/traffic-building-strategy/offer-and-message-

development/aida-model/ 

[15] ipodnikatel. SWOT analýza odhalí pravdivou tvář vaší firmy a pomůže vám 

nahlédnout do budoucnosti. [online], ipodnikatel.cz, [2020-08-05]. Dostupné z: 

https://www.ipodnikatel.cz/swot-analyza-odhali-pravdivou-tvar-vasi-firmy-a-pomuze-

vam-nahlednout-do-budoucnosti/ 

[16] JAKUBÍKOVÁ, Dagmar. Strategický marketing: strategie a trendy, 2. rozš. vyd. 

Praha: Grada, 2013, ISBN: 978-80-247-4670-8 

[17] KOBZOVÁ, Hana. Co je PPC reklama? Způsob jak získat více zákazníků! [online], 

[2020-07-29]. hanakobzova.cz. Dostupné z https://hanakobzova.cz/co-je-ppc-reklama/ 

[18] KOS, Ladislav. Infografika: Podíl vyhledávačů Google a Seznam na českém 

internetu #2020. [online] . evisions.cz, [2020-02-10]. Dostupné z: 

https://www.evisions.cz/blog-2020-02-10-infografika-podil-vyhledavacu-google-a-

seznam-na-ceskem-internetu-2020/ 



 94 

[19] KARLÍČEK, Miroslav. Marketingová komunikace: jak komunikovat na našem trhu. 

2. aktualiz. a dopl. vyd. Praha: Grada Publishing, 2016. 221 s. ISBN: 978-247-5769-8 

[20] KOTLER, Philip. Marketing 3.0 From Products to Customer to the Human Spirit. 

USA: John Willey & Sons, Inc. ISBN: 978- 0- 470-59882-5 . 

[21] KOTLER, Philip a Gary ARMSTRONG, 2004. Marketing. Praha: Grada. ISBN 978-

80-247-0513-2  

[22] KOTLER, Philip a Gary ARMSTRONG, 2018. Principles of marketing. 17e, 

Harlow: Pearson, 734 s., ISBN 978-1-292-22017-8  

[23] LEGIERSKÝ, Michal. Ovládněte zbožové srovnávače: Úvod a obecné strategie (díl 

1.). [online]. [2017-05-17]. peckadesign.cz. Dostupné z 

https://www.peckadesign.cz/blog/ovladnete-zbozove-srovnavace-uvod-a-obecne-

strategie-dil-1 

[24] LUENDENDONK, Martin. Marketing mix: Pricing in 4P’s. [online]. 

cleverism.com. [2019-09-18]. Dostupné z https://www.cleverism.com/pricing-four-ps-

marketing-mix/ 

[25] MAM. Nepřipravujete kampaně na Facebooku jenom pro jeden účel. Nechte je na 

sebe navazovat. [online]. Mam.cz, [2017-10-23]. Dostupné z 

https://mam.cz/marketing/2017-10/nepripravujte-kampane-na-facebooku-jenom-pro-

jeden-ucel-nechte-je-na-sebe-navazovat/ 

[26]   MEZIHORÁK, Pavel. Facebook reklama. [online], mezihorak.cz. [cit. 2020-11-

25] Dostupné z https://www.mezihorak.cz/facebook-reklama Mezihorák FB 

[27] OTÁHAL, Martin. Co je to SWOT analýza a k čemu slouží? [online] . 

mladypodnikatel.cz, [cit. 2020-11-25] Dostupné z https://mladypodnikatel.cz/co-to-je-

swot-analyza-t2797 

[28] PAČINEK, Ivo. Reklama na Instagramu .[online], pacinek.cz. [cit 2021-03-24]. 

Dostupé z: https://www.pacinek.cz/reklama-na-instagramu/ 



 95 

[29] Pěkný domov shop. Pěkný domov shop [online] . pěkný domov shop[cit. 2020-11-

28] Dostupné z https://www.pekny-domov-shop.cz/ 

[30] PŘIKRYLOVÁ, Jana a Hana JAHODOVÁ. Moderní marketingová komunikace. 

Praha: Grada, 2010. ISBN 978-80-247-3622-8. 

[31] REIFOVÁ, Irena a kol.Slovník mediální komunikace. 1. vyd. Praha: Portál, 2004s. 

210. ISNB: 978-80-71789-260. 

[32] RUMPALA, Natálie. Facebook – vyšší minimální denní rozpočet. [online] 

rumpala.cz, [2020-01-16] Dostupné z: https://www.rumpala.cz/l/facebook-vyssi-

minimalni-denni-rozpocet/ 

[33] SÁLOVÁ, Anna, Zuzana VESELÁ, Jana ŠUPOLÍKOVÁ, Lucie JEBAVÁ a Jiří 

VIKTORA. Copywriting: pište texty, které prodávají. Brno: Computer Press, 2015. ISBN 

978-80-251-4589-0.  

[34] SMOLOVÁ, Helena. Marketingová komunikace. Praha: VŠEM, 2016.  ISBN 978-

80-87839-66-9. 

[35] SOUČEK, Martin. Marketingový výzkum trhu, jak ho dělat efektivně. [online] . 

ecommercebridge.cz, [cit. 2019-07-15]. Dostupné z 

https://www.ecommercebridge.cz/marketingovy-vyzkum-trhu-jak-ho-delat-efektivne/  

[36] STŘELEC, Jiří. 2015. Analýza rizik. [online], vlastnicesta.cz, [2015-03-28]. 

Dostupné z https://www.vlastnicesta.cz/metody/analyza-rizik-risk/ 

[37] TAHAL, Radek a kol.Marketingový výzkum: Postupy, metody, trendy.Praha: Grada 

Publishing, 2017, 264 s. ISBN: 978- 80-271-9868-9 

[38] TOW, Hannah. Marketing Mix (+The 4P’s, 7P’s and 4C’s of Marketing). [online] ). 

[2019-04-15] learn.g2.com, Dostupné z https://learn.g2.com/marketing-

mix?utm_campaign=Submission&utm_medium=Community&utm_source=GrowthHac

kers.com 



 96 

[39] URBANOVÁ, Tereza. Facebook reklama – kompletní návod v roce 2020. [online] 

digiamo.cz, [2020-08-24] Dostupné z https://www.digiamo.cz/blog/facebook-reklama-

kompletni-navod/ 

[40] WESTON, Bridget. Distribution: Demystifying This Element of the 4 P’s. [online], 

score.org, [2019-05-19]. Dostupné z https://www.score.org/blog/distribution-

demystifying-element-4-ps 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 



 97 

 

SEZNAM GRAFŮ 

Graf č.  1 Poměr mezi vyhledávačem Google a Seznam 2017–2019 (vlastní zpracování 

dle Kos, 2020) ................................................................................................................. 27 
Graf č.  2 Rozdělení jednotlivých druhů dopravy zvolených zákazníky v roce 2020 

(vlastní zpracování)......................................................................................................... 48 
Graf č.  3 Okruhy uživatelů na sociálních síti Facebook (vlastní zpracování) ............... 56 
Graf č.  4 Sledující na Instagramu – dle pohlaví (vlastní zpracování) ............................ 56 
Graf č.  5 Věk sledujících na sociální síti Facebook a Instagram (vlastní zpracování) .. 57 
Graf č.  6 Sklik propagace Pěkný domov shop (vlastní zpracování) .............................. 57 
Graf č.  7 Zákazníci e-shopu dle země – rok 2020 (vlastní zpracování) ........................ 60 
Graf č.  8 Zákazníci v roce 2020 rozdělení dle pohlaví (vlastní zpracování) ................. 60 
Graf č.  9  Sektory e-commerce v ČR 2021 (vlastní zpracování na základě ceska-

ecommerce.cz, 2021) ...................................................................................................... 64 
Graf č.  10 Otázka máte své profily na sociálních sítích Facebook či Instagram (vlastní 

zpracování)...................................................................................................................... 67 
Graf č.  11 Otázka č. 2 Znáte značku Pěkný domov shop? (vlastní zpracování) ........... 67 
Graf č.  12 Kde se častěji setkáváte s reklamou? (vlastní zpracování) ........................... 68 
Graf č.  13 Nakupujete prostřednictvím reklam na sociálních sítích? (vlastní zpracování)

 ........................................................................................................................................ 68 
Graf č.  14 Jak na Vás působí reklamy na sociálních sítích? (vlastní zpracování) ......... 69 
Graf č.  15 Jak vnímáte následující reklamní formát carousel? (vlastní zpracování) ..... 69 
Graf č.  16 Vnímání reklamního formátu stories (vlastní zpracování) ........................... 70 
Graf č.  17 Jak vnímáte následující reklamní formát obrázková reklama? (vlastní 

zpracování)...................................................................................................................... 71 
Graf č.  18 Jaké informace jsou pro Vás důležité při nakupování online? (vlastní 

zpracování)...................................................................................................................... 71 
Graf č.  19 Nakupujete křehké zboží online? (vlastní zpracování) ................................. 72 
Graf č.  20 Je pro Vás důležitá cena dopravy? (vlastní zpracování) ............................... 73 
Graf č.  21 Nakupujete na základě zákaznických hodnocení? (vlastní zpracování) ....... 73 
Graf č.  22 Využíváte chatovacího okna na webu? (vlastní zpracování) ........................ 74 
Graf č.  23 Pohlaví (vlastní zpracování) ......................................................................... 75 
Graf č.  24 Věk (vlastní zpracování) ............................................................................... 75 
Graf č.  25 Pozice na trhu práce (vlastní zpracování) ..................................................... 76 
Graf č.  26 Grafické znázornění snížení úrovně rizika (vlastní zpracování) .................. 90 
 

 

SEZNAM TABULEK 

Tabulka č.  1: Srovnání Marketingu 1.0, 2.0 a 3.0 (vlastní zpracování, na základě Kotler, 

2010, str. 5) ..................................................................................................................... 16 
Tabulka č.  2 Schéma vztahu 4P a 4 C (vlastní pracováníí dle Tow, 2019) ................... 18 
Tabulka č.  3 Implementace modelu learn-feel-do (vlastní zpracování, na základě 

Smolová, 2016, str. 116) ................................................................................................. 24 
Tabulka č.  4 Zbožové srovnávače (vlastní zpracování dle Antstudio, 2021) ................ 30 



 98 

Tabulka č.  5 Účely kampaní na Facebooku (vlastní zpracování na základě Facebook, 

2021) ............................................................................................................................... 34 
Tabulka č.  6 Strategie pro podnik na základě SWOT analýzy (vlastní zpracování na 

základě Otáhal, 2012) ..................................................................................................... 38 
Tabulka č.  7 Pravděpodobnost výskytu rizika (vlastní zpracování na základě Střelec, 

2015) ............................................................................................................................... 38 
Tabulka č.  8 Pravděpodobnost rizika (vlastní zpracování na základě Střelec, 2015) .... 39 
Tabulka č.  9 Charakteristiky kvalitativního a kvantitativního výzkumu (vlastní 

zpracování na základě Souček, 2019) ............................................................................. 41 
Tabulka č.  10 Marketingový mix společnosti Pěkný domov shop (vlastní zpracování) 44 
Tabulka č.  11 Nejprodávanější produkty a jejich cena v porovnání s konkurencí (vlastní 

zpracování)...................................................................................................................... 46 
Tabulka č.  12 Porovnání nejvyužívanějších způsobů dopravy a jejich cen (vlastní 

zpracováníí) .................................................................................................................... 48 
Tabulka č.  13 Schéma on-line marketingové komunikace (vlastní zpracování) ........... 49 
Tabulka č.  14 E-mailingové kampaně Pěkný domov shop – přehled (vlastní zpracování)

 ........................................................................................................................................ 59 
Tabulka č.  15 Analýza mikroprostředí (vlastní zobrazení) ............................................ 59 
Tabulka č.  16 Konkurence e-shopu Pěkný domov shop (vlastní zpracování) ............... 61 
Tabulka č.  17 Analýza makroprostředí (vlastní zpracováníí) ........................................ 62 
Tabulka č.  18 Časový harmonogram dotazníkového šetření (vlastní zpracování) ........ 65 
Tabulka č.  19 Regresní analýza (vlastní zpracování) .................................................... 77 
Tabulka č.  20 Výsledky regresní analýzy po odstranění absolutního členu (vlastní 

zpracování)...................................................................................................................... 78 
Tabulka č.  21 Celkový test modelu (vlastní zpracování)............................................... 78 
Tabulka č.  22 SWOT analýza společnosti Pěkný domov shop (vlastní zpracování) .... 80 
Tabulka č.  23 Analýza rizik společnosti Pěkný domov shop (vlastní zpracování) ....... 81 
Tabulka č.  24 Přehled nákladů nastavení remarketingové sekvence (vlastní zpracování)

 ........................................................................................................................................ 84 
Tabulka č.  25 Zapojení influencerů (vlastní zpracování) .............................................. 85 
Tabulka č.  26 Slevy a výhodné akce (vlastní zpracování) ............................................. 85 
Tabulka č.  27 Věrnostní program (vlastní zpracování) ................................................. 86 
Tabulka č.  28 PPC kampaň Google Ads (vlastní zpracování) ....................................... 86 
Tabulka č.  29 Naplánování kampaní na Facebooku (vlastní zpracování) ..................... 87 
Tabulka č.  30 Příspěvky na Instagramu (vlastní zpracování) ........................................ 87 
Tabulka č.  31 Časový harmonogram realizace vlastních návrhů (vlastní zpracování).. 88 
Tabulka č.  32 Přehled nákladů jednotlivých návrhů (vlastní zpracování) ..................... 89 
Tabulka č.  33 Analýza rizik (vlastní zpracování) .......................................................... 89 
 

 

  



 99 

 

SEZNAM OBRÁZKŮ 

Obrázek č.  1 Moderní marketingový proces (vlastní zpracování na základě Kotler, 

2018, str. 30) ................................................................................................................... 14 
Obrázek č.  2 Marketingový mix – 7P (vlastní zpracování dle Tow, 2019) ................... 17 
Obrázek č.  3 Základní složky produktu (vlastní zpracování dle Foret, 2003) ............... 19 
Obrázek č.  4 Model marketingové komunikace (vlastní zpracování na základě Karlíček, 

2016, str. 23) ................................................................................................................... 23 
Obrázek č.  5 Model AIDA (vlastní zpracování na základě Hanlon, 2021) ................... 25 
Obrázek č.  6 Vnější a vnitřní prostředí firmy (vlastní zpracování dle Jakubíková, 2013)

 ........................................................................................................................................ 26 
Obrázek č.  7 Poměr mezi vyhledávačem Google a Seznam v letech 2017–2019 (vlastní 

zpracování dle Kos, 2020) .............................................................................................. 27 
Obrázek č.  8 Prvky komunikačního mixu (vlastní zpracování dle Foret, 2003) ........... 29 
Obrázek č.  9 Významnost rizika (Střelec, 2015) ........................................................... 39 
Obrázek č.  10 Logo společnosti (vlastní zpracování) .................................................... 43 
Obrázek č.  11 Ukázka sortimentu e-shopu (vlastní zpracování) ................................... 44 
Obrázek č.  12 Přidání nového produktu v administrativní části e-shopu (vlastní 

zpracování)...................................................................................................................... 45 
Obrázek č.  13Ukázka home page e-shopu (vlastní zpracování) .................................... 50 
Obrázek č.  14 Ukázka nejnavštěvovanějších sekcí e-shopu z webu Google Analytics 

(vlastní zpracování)......................................................................................................... 51 
Obrázek č.  15 Facebookový profil společnosti (vlastní zpracování) ............................. 52 
Obrázek č.  16 Instagramový profil e-shopu (vlastní zobrazení) .................................... 53 
Obrázek č.  17 Mobilní aplikace Planoly (vlastní vyobrazení) ....................................... 54 
Obrázek č.  18 Ukázka placených vs. neinzerovaných příspěvků na Facebooku a 

Instagramu (vlastní zobrazení) ........................................................................................ 55 
Obrázek č.  19 Pokročilé nastavení produktu (vlastní zpracování) ................................ 58 
Obrázek č.  20 Demografické rozdělení, rok 2019 (czso.cz, 2020) ................................ 63 
  



 100 

 

SEZNAM PŘÍLOH 

 

Příloha č.  1 Dotazníkové šetření (vlastní zpracování) ................................................. 101 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 101 

Příloha č.  1 Dotazníkové šetření (vlastní zpracování) 

 

 



 102 

 

 

 



 103 

 

 

 



 104 

 

 

 

 



 105 

 

 

 
 

 

 



 106 

 

 

 

 
 

 



 107 

 

 

 
 

 

 



 108 

 

 

 
 
 


	Úvod
	Cíle a metody práce
	Hlavní cíl práce
	Dílčí cíle práce

	Metody a postupy zpracování práce
	Motivace a limity práce

	2 Teoretická východiska práce
	2.1 Marketing
	2.2 Marketingový mix
	2.2.1 Produkt
	2.2.2 Cena
	2.2.3 Distribuce
	2.2.4 Propagace
	2.2.5 Model learn – feel – do
	2.2.6 Model AIDA

	2.3 Marketingové prostředí
	2.3.1 Makroprostředí
	2.3.2 Mikroprostředí

	2.4 Komunikační mix
	2.4.1 On-line komunikační nástroje
	2.4.2 PPC reklama a metriky jejího měření

	2.5 SWOT analýza
	2.6 Analýza rizik
	2.7 Marketingový výzkum

	3 Analýza současného stavu
	3.1 Pěkný domov shop
	3.2 Analýza marketingového mixu
	3.2.1 Produkt
	3.2.2 Cena
	3.2.3 Distribuce

	3.3 Analýza on-line marketingové komunikace
	3.3.1 E-shop
	3.3.2 Komunikace na Facebooku a Instagramu
	3.3.3 Příspěvky na sociálních sítích
	3.3.4 Propagace na sociálních sítích
	3.3.5 Definice publika
	3.3.6 PPC kampaně
	3.3.7 SEO
	3.3.8 3.3.5 E-mailing

	3.4 Analýza mikroprostředí
	3.4.1 3.3.1 Zákazníci
	3.4.2 3.3.2 Konkurence
	3.4.3 3.3.3 Veřejnost a partneři
	3.4.4 3.3.4 Dodavatelé
	3.4.5 3.3.5 Zaměstnanci

	3.5 Analýza makroprostředí
	3.5.1 Sociální
	3.5.2 Politicko-právní
	3.5.3 Ekonomické
	3.5.4 Technické
	3.5.5 Ekologické

	3.6 Vlastní průzkum
	3.6.1 Metoda sběru dat
	3.6.2 Příprava dotazníku – Focus Group
	3.6.3 Výsledky dotazníkového šetření

	3.7 3.7 Regresní analýza
	3.8 SWOT analýza
	3.8.1 Silné stránky
	3.8.2 Slabé stránky
	3.8.3 Příležitosti
	3.8.4 3.7.4 Hrozby

	3.9 Analýza rizik

	4 Vlastní návrhy na zlepšení
	4.1 Nastavení remarketingu
	4.2 Zapojení influencerů
	4.3 Slevy a výhodné akce
	4.4 Věrnostní program
	4.5 Kampaň prostřednictvím Google Ads (PPC)
	4.6 Naplánování kampaní na Facebooku
	4.7 Naplánování příspěvků na Instagramu pomocí aplikace Planoly
	4.8 Časový harmonogram
	4.9 Celkové náklady
	4.10 Dopad návrhů na analyzovaná rizika
	4.11 Kontrola úspěšnosti

	5 Závěr
	SEZNAM POUŽITÝCH ZDROJŮ
	SEZNAM GRAFŮ
	SEZNAM TABULEK
	SEZNAM OBRÁZKŮ
	SEZNAM PŘÍLOH

