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Abstrakt 

Hlavním předmětem této diplomové práce je optimalizace komunikačního mixu 

vybraného e-shopu Gifťák.cz, zabývajícího se prodejem dárkového zboží. Práce 

je systematicky rozdělena do tří hlavních částí. První část je zaměřena na teoretický 

výklad, vymezuje důležité pojmy marketingu a tvoří teoretický rámec pro části 

následující. Druhá část poskytuje charakteristiku vybraného subjektu a jsou 

v ní zpracovány a vyhodnoceny analýzy vnitřního a vnějšího prostředí, současného 

marketingového a komunikačního mixu e-shopu a výsledky marketingového výzkumu. 

Výstupy analytické části jsou základem pro návrhovou část, kde již dochází k návrhu 

konkrétních nástrojů komunikačního mixu, které budou aplikovány. 

 

Klíčová slova 

Marketing, marketingové prostředí, marketingový mix, komunikační mix, moderní 

trendy marketingové komunikace. 

 

Abstract 

The main subject of the thesis is to optimize the communication mix of selected e-shop 

Gifťák.cz. This e-shop is focused on the sale of gift products. This thesis 

is systematically divided into three main parts. The first part focuses on the theoretical 

interpretation, defines important terms of marketing and presents a theoretical 

framework for the following parts. The second part provides the characteristics 

of selected entity. This part also deals with processing and evaluating of the analysis 

of both the internal and external environment, current level of marketing 

and communication mix and last but not least with the result of marketing research. 

The outputs from analytical part are the basis for the last part, where the proposals for 

specific communication mix, which will be apllied, are presented. 

Key words 

Marketing, marketing environment, marketing mix, communication mix, modern trends 

in marketing communication. 
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ÚVOD 

V dnešní době má naprostá většina obyvatel moderního světa bezproblémový přístup 

k internetu. Zde hledáme informace, komunikujeme a v neposlední řadě také 

nakupujeme. Dnes, kdy můžeme být online nejen prostřednictvím stolních počítačů 

nebo notebooků, ale i velmi skladných tabletů a chytrých telefonů, je tak víc než snadné 

provádět nákupy přes internetové obchody, kde je otázkou pár minut srovnání několika 

prodejců nabízejících totéž zboží jednak z pohledu ceny samotného produktu, jednak 

z pohledu hodnocení kvality služeb jednotlivých e-shopů, či případného vyhledání 

alternativního produktu. Tento fakt pro obchodníky na internetu znamená, že pokud 

chtějí uspět, musí se v tomto nadmíru konkurenčním prostředí umět prosadit.  

V této záplavě konkurence je stěžejní, aby se zákazníci o nabídce daného obchodu 

dozvěděli, a aby následná finální volba nákupu padla právě na něj. K tomu by měla 

dopomoci efektivní marketingová komunikace. Správně zvolená a zacílená 

marketingová komunikace by měla zajistit, že se zákazník o e-shopu dozví, že bude 

zaujat jeho nabídkou, bude si přát zakoupit jím nabízený produkt a nakonec ke koupi 

samotné přistoupí.  

Pro svou diplomovou práci jsem zvolila téma marketingového komunikačního mixu pro 

e-shop, neboť význam komunikačního mixu je pro dnešní internetové prodejce stěžejní, 

a spolu s rozšiřujícími se možnostmi obchodování na internetu rostou také možnosti 

aplikace nových komunikačních nástrojů, kterých lze pro zvýšení úspěšnosti na trhu 

využít.  

Pro zpracování diplomové práce jsem si vybrala malý e-shop Gifťák.cz se sídlem 

v Brně, který se zabývá prodejem originálního dárkového zboží. E-shop funguje již 

od roku 2010 a je provozován paní Monikou Novákovou, která podniká na základě 

živnostenského oprávnění. 

Tato práce je rozdělena do tří hlavních částí. Na začátku je určen problém a cíl práce, 

jehož bude v závěru dosaženo. Následně jsou definovány postupy a metody, jichž bude 

využito ke zpracování. První část práce představuje teoretická východiska, zabývá 

se důležitými pojmy z oblasti marketingu, marketingového a komunikačního mixu, 
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analýz okolí a marketingového výzkumu. Analytická část práce se zabývá samotným 

e-shopem. Poskytuje základní údaje o zvoleném e-shopu, obsahuje analýzy vztažené 

k jeho vnitřnímu i vnějšímu okolí, analýzu a popis stávajícího marketingového 

a komunikačního mixu internetového obchodu a výsledky dotazníkového šetření. 

Výstupem této části práce je sestavení a vyhodnocení SWOT matice, která je stavebním 

kamenem pro část poslední, tedy návrhovou. Praktická část práce se věnuje konkrétním 

návrhům optimalizace komunikačního mixu e-shopu. 
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VYMEZENÍ PROBLÉMU A CÍLE PRÁCE 

Problémem, kterým se tato diplomová práce zabývá, je hrozba klesajících tržeb e-shopu 

Gifťák.cz v důsledku vysoké konkurence v odvětví. E-shop nabízí široký sortiment 

dárkového zboží a je vystaven velkému množství stávajících i nově příchozích 

konkurentů. Aby si udržel své zákazníky a přilákal zákazníky nové, měl by disponovat 

kvalitním komunikačním mixem.  

Cílem této diplomové práce je proto návrh optimalizace komunikačního mixu, která 

e-shopu dopomůže ke zvýšení loajality stávajících zákazníků, získání zákazníků nových 

a k proniknutí do širšího povědomí společnosti tak, aby nedošlo k naplnění hrozby. 

Dílčími cíli práce jsou nastudování teoretických východisek, popis e-shopu, provedení 

analýz jeho obecného a oborového okolí, interních analýz, marketingového výzkumu, 

vyhodnocení současného stavu marketingového a komunikačního mixu a v neposlední 

řadě shrnutí všech poznatků do SWOT analýzy takovým způsobem, aby bylo možné 

výsledky srozumitelně interpretovat a vycházet z nich při návrhu optimalizace. 

Konkrétním návrhům, jak optimalizovat komunikační mix e-shopu, se věnuje závěrečná 

část práce, přičemž obsahuje kromě výčtu vhodných nástrojů komunikačního mixu také 

způsob jejich zavedení a jejich ekonomické zhodnocení. Návrhová část bere ohled 

na realizovatelnost jednotlivých návrhů optimalizace vzhledem k rozpočtu e-shopu 

a k jeho podnikové strategii.  

Metody a postupy práce 

Analytická část práce se zabývá identifikací a zmapováním trhu, na kterém se e-shop 

Gifťák.cz pohybuje, a analýzou e-shopu samotného. K tomuto jsou v práci využity 

následující metody: 

 Analýza obecného okolí (SLEPT). 

 Porterova analýza pěti sil. 

 Analýza zákazníků. 

 7 S model. 

 Marketingový výzkum. 

 SWOT analýza. 
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1 TEORETICKÁ VÝCHODISKA 

Tato část práce představuje teoretická východiska, zabývá se důležitými pojmy z oblasti 

marketingu, marketingového a komunikačního mixu, analýz okolí a marketingového 

výzkumu a tvoří základ pro části následující. 

1.1 Marketing 

Pod pojmem marketing si mnoho lidí představí pouze prodej a reklamu, přestože reálně 

výše zmíněné představuje pouze dvě marketingové funkce. (Kotler, 2007b, str. 38) Dle 

Kotlera je marketing obvykle chápán jako vytváření, propagování a poskytování zboží 

a služeb spotřebitelům a podnikům, kdy při širším pojetí marketingu je úkolem 

marketéra vyvolávat na trhu poptávku po produktech firmy. Poslání marketingových 

manažerů je však mnohem obšírnější, mají za úkol ovlivňovat velikost, načasování 

a strukturu poptávky tak, aby byla v souladu s podnikovými cíli prodeje. (Kotler, 2007a, 

str. 42) 

Zamazalová shledává podstatu marketingu ve snaze nalézt rovnováhu mezi zájmy 

zákazníka a podnikatelského subjektu, kdy klíčovým bodem každé marketingové úvahy 

by měl být právě zákazník. (Zamazalová, 2010, str. 3) To koresponduje s moderním 

chápáním významu marketingu, kde již není hlavní schopností „přesvědčit a prodat“, 

ale uspokojovat potřeby zákazníků. (Kotler, 2007b, str. 38) 

1.1.1 Definice marketingu 

„Marketing definujeme jako společenský a manažerský proces, jehož prostřednictvím 

uspokojují jednotlivci a skupiny své potřeby a přání v procesu výroby a směny produktů 

a hodnot“ (Kotler, 2007b, str. 39) 

Ve své knize Marketing management se Kotler s Kellerem odkazují na definici 

marketingu Americké marketingové asociace. Ta jej formuluje takto: „Marketing 

je funkcí organizace a souborem procesů k vytváření, sdělování a poskytování hodnoty 

zákazníkům a k rozvíjení vztahů se zákazníky takovým způsobem, aby z nich měla 

prospěch firma a držitelé jejích akcií.“ (Kotler, 2007a, str. 43) Ve stejné publikaci 

je pak uvedena jedna z nejstručnějších definic marketingu, která zní: „Naplňovat 

potřeby se ziskem.“ (Kotler, 2007a, str. 43) 
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Solomon, Marshall a Stuart na pojem marketing nahlíží následovně: „Marketing 

je jednou z činností vykonávaných organizacemi a sadou procesů pro vytváření, sdělení 

a poskytnutí hodnoty zákazníkům a pro řízení vztahů se zákazníky takovým způsobem, 

z něhož má prospěch organizace a zájmové skupiny s ní spojené.“ (Solomon, 2006, 

str. 6) 

1.2 Externí analýza 

Aby si podnik dokázal správně odpovědět na otázky co vyrábět (popř. jaké služby 

zajišťovat), jaký rozsah výrobků či služeb uvažovat z hlediska krátkodobého 

i dlouhodobého, na které trhy se zaměřit, jaké ceny a výhody na trhu uplatnit a jaké 

odbytové cesty používat, nesmí opomenout oblast marketingových analýz. (Tomek, 

2008, str. 58) 

Analýza vnějšího (externího) prostředí podniku se skládá z analýzy faktorů, které 

působí vně organizace a jimiž je podnik ovlivňován málo kontrolovatelným způsobem. 

(Horáková, 2003, str. 41)  

1.2.1 SLEPT 

Právě analýza SLEPT je metodou zkoumání různých vnějších faktorů působících 

na podnik. Předpokládaný vývoj stanovených charakteristik vnějšího prostředí 

v souladu s touto metodou mohou mít rozhodující vliv na rozhodovací procesy 

o budoucím směřování podniku. (Grasseová, 2012, str. 178) 

Vnější prostředí je tvořeno těmito faktory: 

 Sociální. 

Sociální faktory představují například demografické statistiky (velikost populace, 

věková struktura, úroveň vzdělání, pracovní preference, geografické či etnické rozložení 

atd.), makroekonomické charakteristiky trhu práce (rozdělení příjmů, míra 

nezaměstnanosti atd.), sociálně-kulturní aspekty (životní úroveň, rovnoprávnost 

pohlaví, populační politika apod.) či dostupnost pracovní síly, pracovní zvyklosti 

(dostupnost potenciálních zaměstnanců s požadovanými schopnostmi a dovednostmi, 

diverzita pracovní síly, existence vzdělávacích institucí schopných poskytnout potřebné 
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vzdělání aj.). (Grasseová, 2012, str. 179) Mezi tyto faktory patří i trend upevňování 

zdraví a zlepšování životního prostředí. (Dedouchová, 2001, str. 27) 

 Legislativní. 

Legislativními faktory se rozumí například existence a funkčnost podstatných 

zákonných norem (obchodní právo, daňové zákony, deregulační opatření, legislativní 

omezení – distribuce a ekologická opatření, právní úprava pracovních podmínek atd.), 

chybějící legislativa a další faktory (např. funkčnost soudů, právní vymahatelnost, 

autorská práva). (Grasseová, 2012, str. 180) 

 Ekonomické. 

Pod tuto kategorii spadá například základní hodnocení makroekonomické situace 

(míra inflace, úroková míra, míra ekonomického růstu, obchodní deficit nebo přebytek, 

HDP na jednoho obyvatele, měnová stabilita, stav směnného kurzu, stav rozpočtu 

apod.), přístup k finančním zdrojům (náklady na místní půjčky, bankovní systém, 

dostupnost úvěrů apod.), nebo daňové faktory (výše a vývoj daňových sazeb, cla 

a daňová zatížení atd.). (Grasseová, 2012, str. 179) 

 Politické. 

Politické faktory zahrnují například hodnocení politické stability (forma a stabilita 

vlády, klíčové orgány a úřady, politická strana u moci, existence a vliv politických 

osobností), politický postoj (postoje k privátním a zahraničním investicím, vztah ke 

státnímu průmyslu, postoj k privátnímu sektoru atd.), hodnocení externích vztahů 

(zahraniční konflikty, regionální nestabilita apod.) či politický vliv různých skupin. 

(Grasseová, 2012, str. 179) 

 Technologické. 

Do této kategorie spadá například podpora vlády v oblasti výzkumu, míra výdajů na 

výzkum, nové vynálezy, rychlost realizace nové technologie, rychlost morálního 

zastarání, nové technologické aktivity či technologická úroveň. (Grasseová, 2012, 

str. 179-180) 
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1.2.2 Analýza zákazníků 

Další důležitou analýzou je analýza zákazníků, neboť bez zákazníků by firma 

v podstatě neexistovala. (Zamazalová, 2010, str. 111) Při analýze zákazníků je třeba 

rozlišovat dvě úrovně. První úrovní je charakter zboží, jednat se může o zboží 

krátkodobé (denní) spotřeby či dlouhodobé (periodické) spotřeby. Druhou úrovní 

je charakter poptávajících, kde dochází k rozdělení na konečné spotřebitele, výrobní 

(průmyslové) podniky, obchodní podniky, veřejné instituce. Především charakter 

poptávajících hraje důležitou roli pro analýzu jistoty, rozsahu, předvídatelnosti 

poptávky. (Tomek, 2008, str. 74-75) 

Tabulka 1: Analýza zákazníků (Zdroj: Vlastní zpracování dle Tomek, 2008, str. 74-75) 

 Koneční zákazníci 
Průmyslové 

podniky 

Obchodní 

podniky 
Veřejné instituce 

Zboží 

krátkodobé 

spotřeby 

Energie. 

Potraviny. 

Prací a čisticí 

prostředky. 

Energie. 

Suroviny. 

Díly. 

Potraviny. 

Čisticí 

prostředky. 

Energie. 

Kancelářské 

potřeby. 

Zboží 

dlouhodobé 

spotřeby 

Nábytek. 

Oblečení. 

Auto. 

Zařízení pro 

domácnost. 

Stroje. 

Systémy. 

Díly. 

Sportovní 

potřeby. 

Obuv. 

Zařízení. 

Stavby. 

Dopravní 

prostředky. 

 

1.2.3 Porterova analýza pěti sil 

Při externí analýze nesmí být opomenuta analýza oborového okolí. Michael Porter 

identifikoval pět sil, jež jsou rozhodující pro dlouhodobou atraktivitu trhu nebo tržního 

segmentu. Jedná se o konkurenty v odvětví, potenciální nově vstupující konkurenci, 

substituty, zákazníky a dodavatele. (Kotler, 2007a, str. 380) Porterova analýza pěti sil 

udává, že hrozby jsou představovány těmito silami: 

1. Hrozba silné rivality v segmentu – je dána podniky operujícími v rámci 

jednoho oboru. (Tomek, 2008, str. 68) Odvětví se stává neatraktivním, jestliže v něm již 

působí větší množství silných a agresivních konkurentů. Platí, že pokud odvětví 

stagnuje či upadá, vyžaduje-li rozšíření kapacit produkce výrazné skokové investice, 

jsou-li vysoké fixní náklady, vysoké bariéry výstupu nebo má konkurence značnou 

motivaci udržet se v segmentu, jeho atraktivita klesá. (Kotler, 2007a, str. 380) 
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2. Hrozba nově vstupujících konkurentů – existují dva faktory míry 

a pravděpodobnosti hrozby na trhu, a to existence vstupních bariér a existence možností 

odvety. (Tomek, 2008, str. 69) Nejatraktivnějším segmentem je ten, jež má vysoké 

bariéry vstupu a při tom nízké bariéry výstupu - jen málo nových podniků do něj může 

vstoupit a špatně si vedoucí podniky mohou snadno odejít. (Kotler, 2007a, str. 380) 

3. Hrozba substitutů – substitutem jsou výrobky, které se dokážou vzájemně 

funkčně nahradit. Nebezpečí roste, pokud je u substitučního výrobku výhodnější poměr 

ceny a kvality, pokud se jedná o sortiment s velmi pružnými zákazníky apod. (Tomek, 

2008, str. 70) Pokud dojde v odvětvích substitutů ke zvýšení technologického pokroku 

či konkurence, spadnou s velkou pravděpodobností dolů i ceny a zisky v segmentu. 

(Kotler, 2007a, str. 380-381) 

4. Hrozba rostoucí vyjednávací síly zákazníků – síla roste tím, čím jsou 

zákazníci koncentrovanější a organizovanější., pokud výrobek představuje značnou část 

celkových nákladů zákazníka, pokud je výrobek nediferencovaný, náklady na změnu 

nízké, zákazníci citliví na změnu v důsledku nízkých zisků nebo když se mohou 

zákazníci spojit ke společnému postupu. (Kotler, 2007a, str. 381) 

5. Hrozba vzrůstající vyjednávací síly dodavatelů – jsou-li dodavatelé schopni 

zvyšovat ceny nebo snižovat dodávané množství, atraktivita segmentu klesá. Síla roste 

s tím, jak jsou dodavatelé koncentrovaní nebo organizovaní, existuje-li málo substitutů, 

dále tvoří-li dodávaný produkt podstatnou složku výroby nebo v případě vysokých 

nákladů na změnu dodavatele. (Kotler, 2007a, str. 381) 

 

Obrázek 1: Porterova analýza pěti sil (Zdroj: BusinessInfo.cz, 2014) 
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1.3 Interní analýza  

Po analýze externího prostředí by se společnost měla soustředit na analýzu zdrojů 

a schopností vlastního podniku, aby následně dokázala určit nejen silné a slabé 

stránky podniku, ale i klíčové kompetence a specifické přednosti podniku. 

Za specifickou přednost může být z hlediska ekonomie označen takový faktor, který 

podniku dovoluje dosahovat ekonomického zisku. Příkladem specifické přednosti může 

být např. značka či určitá technologie (počítačový program, aj.) podniku. Za zdroj 

specifických předností podniku tak může být označen majetek podniku (nehmotný, 

hmotný) a podnikové schopnosti. (Dedouchová, 2001, str. 29) 

1.3.1  7S model 

K odhalení rozhodujících faktorů, podmiňujících úspěch podniku při realizaci jeho 

strategie, tzv. klíčových faktorů úspěchu, bývá užíván 7S model. Na každou organizaci 

je nutno pohlížet jako na množinu sedmi základních faktorů, které se vzájemně 

ovlivňují, podmiňují a ve svém souhrnu rozhodují o tom, jak bude naplněna vytyčená 

firemní strategie. S model získal svůj název podle toho, že v sobě zahrnuje sedm níže 

uvedených faktorů, jejichž názvy začínají na S. (Červený, 2014, str. 122) 

 

Obrázek 2: 7 S faktorů (Zdroj: Vlastní zpracování dle MANAGEMENT MANIA, 2014) 
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Náplň jednotlivých faktorů: (Červený, 2014, str. 122-123) 

 Strategie. 

Strategie a jejich hierarchie ve společnosti. 

 Struktura. 

Tento pojem vyjadřuje obsahovou a funkční náplň organizačního uspořádání ve smyslu 

nadřízenosti, podřízenosti, spolupráce, kontrolních mechanismů a sdílení informací. 

 Systémy řízení. 

Jedná se o prostředky, procedury a systémy, které slouží řízení, například komunikační, 

dopravní, kontrolní, informační, atp. 

 Styl manažerské práce. 

Vyjadřuje, jak management přistupuje k řízení a řešení vyskytujících se problémů. 

 Spolupracovníci. 

Lidé, řídící i řadoví zaměstnanci, jejich vztahy, funkce, aspirace, motivace, chování vůči 

podniku apod. 

 Schopnosti. 

Jedná se o profesionální zdatnost pracovního kolektivu podniku jako celku. 

 Sdílené hodnoty. 

Odrážejí základní skutečnost, ideje a principy respektované pracovníky a některými 

dalšími stakeholdery firmy bezprostředně zainteresovanými na jejím úspěchu. 

1.4 Marketingový výzkum 

Jednoduchou definicí marketingového výzkumu je jeho označení za naslouchání 

spotřebiteli. Složitěji vyjádřeno se jedná o systematické a objektivní hledání a analýzu 

informací relevantních k identifikaci a řešení jakéhokoliv problému na poli marketingu. 

Marketingový výzkum hledá nejefektivnější cesty, jak na trh vstoupit a maximálně 

uspokojit potřeby na tomto trhu. (Kozel, 2011, str. 12-13)  
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1.4.1 Proces marketingového výzkumu 

Každý konkrétní marketingový výzkum se vyznačuje určitými zvláštnostmi, které jsou 

způsobeny individualitou řešených problémů. Obecně se může sestávat z pěti kroků, 

které jsou znázorněny na obrázku níže. (Foret, 2008b, str. 23) 

 

Obrázek 3: Proces marketingového výzkumu (Zdroj: Vlastní zpracování dle Foret, 2008b, str. 23) 

1.4.2 Metody marketingového výzkumu 

K objektivnímu a systematickému poznávání okolního světa, a tedy i zákazníků, 

se používají techniky empirického výzkumu. Je třeba rozlišovat mezi pojmy metoda 

a technika. Metodou se rozumí celkový obecnější přístup ke zkoumanému sociálně-

ekonomickému problému či objektu (historická metoda, komparativní metoda apod.), 

zatímco technika vyjadřuje velice konkrétní způsob sběru primárních dat, umožňujících 

evidovat výskyt jevů i chování lidí, ale také zjistit jejich názory, postoje a motivy. 

Základními technikami marketingového výzkumu jsou dotazování, pozorování 

a experiment. (Foret, 2008b, str. 41) 

1.4.3 Dotazování 

Dotazování se provádí různými technikami a jsou dotazovány různé segmenty. 

Odpovědi se také různými způsoby zaznamenávají a následně analyzují. 

(Zamazalová, 2010, str. 78) 

Pro tvorbu dotazníku platí jisté zásady, kterými je třeba se řídit. Zde je výčet těch 

nejzákladnějších: (Tomek, 2008, str. 49) 

1) Otázky se zaměří jako kontaktní, k věci, kontrolní a k dotazované osobě. 

2) Snadné otázky předcházejí složitějším. 

3) Obecné předcházejí konkrétnějším. 

Definice 
marketingového 
problému a cíle 

výzkumu. 

Sestavení plánu 
výzkumu. 

Shromáždění 
informací. 

Statistické 
zpracování a 
analýza dat. 

Prezentace 
výsledků a 
praktická 

doporučení. 
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4) Využití pokynů pro přechod na další otázku v případě, že se předchozí 

respondenta netýká. 

5) Dostatečný prostor pro vyplňování odpovědí u volných otázek. 

Dle Foreta je optimální délka dotazníku 40 – 50 otázek s dobou vyplnění maximálně 

20 minut. (Foret, 2008b, str. 48) 

Otázky v dotazníku mají různou funkci i podobu, mezi druhy dotazníků patří: 

(Zamazalová, 2010, str. 79-80) 

 Otázky otevřené – nenabízejí žádnou variantu odpovědi, dotazovaný volně 

odpovídá. 

 Otázky uzavřené – nabízejí varianty, je třeba pokrýt celou škálu možností. 

 Otázky přímé – dotaz se týká podstaty věci, nemá skrytý význam. 

 Otázky nepřímé – svou formulací dotaz zastírá vlastní smysl, ptá se jakoby 

na něco jiného. 

Mezi základní techniky dotazování se řadí: 

 Ústní (Face-to-face) 

Vyžadují tazatele (příp. síť tazatelů), kdy tazatel předčítá otázky a zaznamenává 

odpovědi. (Zamazalová, 2010, str. 78)  

Tabulka 2: Výhody a nevýhody ústního dotazování (Zdroj: Vlastní zpracování dle Zamazalová, 2010, 

str. 78, Tomek, 2008, str. 46) 

VÝHODY NEVÝHODY 

Vysoká návratnost. Relativně drahé. 

Dané pořadí otázek – gradace dotazníku. Ovlivňování tazatelem. 

Možnost předkládání vzorků.  

 

 Písemné 

Dotazník může být zaslán poštou nebo doručen osobou. (Zamazalová, 2010, str. 78-79) 
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Tabulka 3: Výhody a nevýhody písemného dotazování (Zdroj: Vlastní zpracování dle 

Zamazalová, 2010, str. 78-79; Tomek, 2008, str. 45) 

VÝHODY NEVÝHODY 

Relativně levné. Nutnost seznamu adres. 

Vyloučen vliv dotazovatele. Nízká návratnost. 

Anonymita a více času na odpověď. Neumožňuje gradaci. 

 

 Telefonické 

Tabulka 4: Výhody a nevýhody telefonického dotazování (Zdroj: Vlastní zpracování dle 

Zamazalová, 2010, str. 79; Tomek, 2008, str. 46) 

VÝHODY NEVÝHODY 

Rychlé. Vysoké vstupní investice. 

Odpadají náklady na tisk apod. Chybí přímý kontakt. 

Potlačen vliv tazatele. Odpadá použití vzorků. 

 

 Online 

Výzkum pomocí multimediálních technik. Může dojít ke kombinaci textu, zvuku, 

animovaných obrazů a filmu pro zvýšení představy daného problému při dotazování. 

(Tomek, 2008, str. 47) 

Tabulka 5: Výhody a nevýhody online dotazování (Zdroj: Vlastní zpracování dle Zamazalová, 2010, 

str. 79; Tomek, 2008, str. 47) 

VÝHODY NEVÝHODY 

Rychlé. Přístup k PC a internetu. 

Variabilní. Omezení na specifický segment. 

Nízké náklady.  

 

 Kombinované 

Jedná se o různé kombinace předchozích. (Zamazalová, 2010, str. 79) 
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1.5 SWOT analýza 

Komplexní výsledek informací získaných výzkumem trhu lze vyjádřit pomocí SWOT 

analýzy, která v sobě obsahuje poznatky interní i externí analýzy. Zatímco výsledky 

analýzy externí představují situační analýzu z pohledu možností, které má podnik 

vzhledem k ostatním tržním subjektům a na základě parametrů udávaných vnějším 

prostředím, v němž se pohybuje, výsledky interní analýzy zjišťují a zhodnocují silné 

a slabé stránky podniku.  (Tomek, 2008, str. 80)  

SWOT je zkratkou anglických slov Strenghts (přednosti, silné stránky), Weaknesses 

(nedostatky, slabé stránky), Opportunities (příležitosti ve vnějším prostředí), Threats 

(hrozby z vnějšího prostředí). Sféra, která leží mimo kontrolu pracovníků podniku 

a působí tak na podnik nekontrolovatelnými faktory a vlivy, se označuje jako 

O/T (Opportunities / Threats). Rozborem vnitřních činitelů se pak zabývá analýza 

S/W (Strenghts / Weaknesses). (Vaštíková, 2008, str. 58-62) 

Přednostmi jsou pozitivní vnitřní podmínky umožňující podniku nějaké zvýhodnění 

oproti konkurenci. Může se jednat o jasnou kompetenci, zdroj nebo schopnost, 

jež organizaci umožňuje získání konkurenční výhody. Nedostatky jsou negativní 

vnitřní podmínky, které by mohly způsobit nižší organizační výkonnost. Příkladem 

může být absence nezbytných zdrojů a schopností či chyby v rozvoji nezbytných zdrojů.  

(Bělohlávek, 2006, str. 201) 

Příležitostmi mohou být současné nebo budoucí podmínky prostředí příznivé 

pro současné nebo potenciální výstupy podniku. Spadají sem například příznivé reformy 

zákonů, nárůst počtu obyvatel, tedy potenciálních zákazníků nebo rozvoj technologií. 

Hrozbami jsou současné nebo budoucí podmínky prostředí, jež jsou nepříznivé 

současným či budoucím výstupům podniku. Takovouto hrozbu může představovat 

vstup silného konkurenta na trh, pokles počtu zákazníků, nepříznivé změny 

v legislativě, apod. (Bělohlávek, 2006, str. 202) 
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Obrázek 4: Příklad skladby analýzy SWOT (Zdroj: Vlastní zpracování dle Vysekalová, 2006, str. 46) 

1.6 Marketingový mix 

Marketingový mix je soubor taktických marketingových nástrojů, které podnik používá 

pro úpravu nabídky podle cílových trhů. Zahrnuje vše, co podnik může udělat, 

aby ovlivnil poptávku po svém produktu. Možné způsoby jsou rozděleny do čtyř skupin 

proměnných, známých jako 4 P – produkt, prodej (cena), pozice (místo), propagace 

(product, price, place, promotion). (Kotler, 2007b, str. 70) 

 

Obrázek 5: Marketingový mix (Zdroj: Kotler, 2000, str. 114) 
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Každé ze čtyř P lze pak z pohledu kupujícího označit jako jedno ze čtyř C a to produkt 

(product) jako hodnotu z hlediska zákazníka (customer value), cenu (price) jako 

náklady pro zákazníka (cost to the customer), místo (place) jako pohodlí (convience) 

a propagaci (promotion) jako komunikaci (communication). (Kotler, 2000, str. 114) 

1.6.1 Produkt 

Produkt je cokoliv, co je možné nabídnout ke koupi, použití či spotřebě a co může 

uspokojit nějakou potřebu nebo přání. Pojem produkt zahrnuje fyzické předměty, 

služby, osoby, místa organizace i myšlenky. (Kotler, 2007b, str. 70) V analytickém 

pohledu je produkt rozlišen na tři základní úrovně - jádro, vlastní produkt a rozšířený 

produkt. Jádro je základním užitkem, jež nabytím daného produktu či služby získáváme. 

Vlastní produkt pak zahrnuje pět charakteristických znaků (kvalita, provedení, styl 

a design, značka a obal). Pod rozšířeným produktem si lze představit dodatečné služby 

či výhody pro zákazníka, například leasing, platba na splátky nebo delší záruční lhůta. 

(Foret, 2008a, str. 176) 

1.6.2 Cena 

Cena je suma peněz požadovaná za produkt (službu), nebo suma hodnot, které zákazníci 

smění za výhody vlastnictví či užívání produktu (služby). (Kotler, 2007b, str. 71) Cena 

není neměnná a oproti dalším prvkům marketingového mixu je velmi pružná. Ostatní 

prvky představují náklady. Sestavení ceny je ovlivněno interními a externími faktory. 

(Foret, 2008a, str. 193) 

1.6.3 Místo 

Distribuce (místo) obsahuje sérii kroků zahrnujících dodávku produktů od výrobce 

ke koncovému spotřebiteli. Způsoby distribuce jsou ovlivněny produktem, cenou 

a především zákazníkem, jeho potřebami a preferencemi ve způsobu, jakým by mu měl 

být produkt doručen. (Zamazalová, 2010, str. 225) 

1.6.4 Propagace 

Propagace (komunikace) zahrnuje činnosti, které informují o vlastnostech produktu 

či služby a jejich přednostech klíčové zákazníky a přesvědčují je k nákupu. (Kotler, 

2007b, str. 71)  
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1.7 Marketing služeb 

Zatímco charakteristickým rysem u hmotných výrobků je spotřeba předem připravených 

produktů, u služeb se jedná nejen o spotřebu výsledků procesu poskytování služeb, 

ale i o samotný proces poskytování těchto služeb.  Služby jsou „vyráběny“ 

(poskytovány) ve stejném čase a na stejném místě, kde jsou spotřebovávány a jsou často 

vázané na aktivní spolupráci mezi jejich poskytovatelem a zákazníkem. (Zamazalová, 

2010, str. 351) 

1.7.1 Klasifikace služeb 

Kotler se na službu dívá jako na jakoukoliv činnost nebo výhodu, kterou může 

nabídnout jedna strana druhé. Je v zásadě nehmotná a nevytváří žádné nabyté 

vlastnictví. Její realizace může, ovšem nemusí, být spojena s fyzickým produktem. 

(Zamazalová, 2010, str. 344) Vlastnosti služeb jsou následující: (Vaštíková, 2008, 

str. 20-24) 

 Nehmotnost – nelze zhodnotit žádným fyzickým smyslem, nelze ji před koupí 

uvidět, prohmatat, ucítit, uslyšet nebo ochutnat. 

 Neoddělitelnost služeb od producenta služby – produkci a spotřebu služby 

od sebe nelze oddělit. 

 Heterogenita – způsob a kvalita poskytnutí téže služby se liší a to i v rámci 

jedné organizace. 

 Zničitelnost služby – nelze je skladovat, uchovávat, znovu prodávat nebo 

vracet. 

 Nemožnost vlastnit službu – zákazník si kupuje právo na poskytnutí služby, 

nezískává žádné vlastnictví. 

Sektor služeb je velmi rozsáhlý, představuje mnoho činností od jednoduchých procesů 

až po počítačově řízené operace. V důsledku této různorodosti je vhodné služby roztřídit 

podle jejich charakteristických kategorií. Dle odvětvového třídění služeb se tak může 

jednat o službu terciální (restaurace, hotely, kadeřnictví apod.), kvartérní (doprava, 

obchod, komunikace, finance, atd.) a kvintetní (zdravotní péče, vzdělání, rekreace). 

Dále se mohou služby dělit na tržní (lze je směnit na trhu za peníze) a netržní (veřejné 

služby). Služby je možné rozlišovat také na služby pro spotřebitele, poskytované 
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jednotlivcům a domácnostem pro vlastní užitek bez další ekonomické výhody, 

a na služby pro organizace, které slouží k vytvoření dalších ekonomických užitků. 

Podle míry zhmotnění se služby klasifikují na zásadně nehmotné (muzea, cestovní 

ruch, zábava atd.), služby poskytující přidanou hodnotu k hmotnému produktu 

(realitní kanceláře, fotografické služby, servisní služby atd.) a služby zpřístupňující 

hmotný majetek (maloobchod, e-shop, půjčovny atd.). Členění je možné i na základě 

prodejce, a to podle povahy podniku (soukromý ziskový, soukromý neziskový, veřejný 

ziskový, veřejný neziskový), podle vykonané funkce (komunikace, zdravotní péče, 

poradenství a jiné) a podle zdroje příjmů (pocházející z trhu, z trhu plus dary a dotace, 

z darů). U klasifikace dle trhu kupujícího se pak sleduje druh trhu (spotřebitelský, 

výrobní spotřeba, vládní, zemědělský), způsob koupě (služby běžné potřeby, luxusní, 

nevyhledávané) a motivace (prostředek k získání něčeho, např. bankovní služby, nebo 

je služba cíl sama o sobě, např. hotelové služby). V neposlední řadě je možné služby 

rozdělit dle formy jejich charakteru a poskytování, a to podle formy na uniformní 

(základní vzdělání) a dohodnuté (na zakázku), podle zaměření na člověka (sociální 

služby) nebo na stroj (opravárenské služby) a podle formy styku se zákazníkem 

na vysoký kontakt (např. zdravotnické služby) a nízký kontakt (např. telefonické 

služby). Pro potřeby marketingu je nutné znát také způsob distribuce služby (služba jde 

za zákazníkem nebo přichází zákazník za službou), charakter poptávky po službě 

(fluktuace poptávky, sezónnost, špičky), vztahy poskytovatele služby se zákazníkem 

(vysoký, střední, nízký kontakt) a do jaké míry lze přizpůsobit službu požadavkům 

individuálního zákazníka. (Vaštíková, 2008, str. 13-17) 

1.7.2 Marketingový mix služeb 

Aplikace marketingové orientace ve společnostech poskytujících služby ukázala, 

že základní 4P pro účinné vytvoření marketingových plánů není dostačující. Podíl 

na tom mají právě vlastnosti služeb (viz výše), kterými se odlišují od výrobků. Proto je 

u služeb tradiční marketingový mix rozšířen o další 3P, a to materiální prostředí 

(Physical evidence), lidi (People) a procesy (Processes). (Vaštíková, 2008, str. 26) 

Produktem u služby rozumíme vše, co podnik spotřebiteli nabízí k uspokojení jeho 

hmotných i nehmotných potřeb. Jedná-li se o čistou službu, je produktem určitý proces 
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často bez pomoci hmotných výsledků. Klíčovým prvkem pro definici služby je její 

kvalita. (Vaštíková, 2008, str. 26) 

Cena se vzhledem k nehmotnému charakteru služby stává významným ukazatelem 

kvality. Při její tvorbě se berou v potaz náklady, relativní úroveň ceny, úroveň 

koupěschopné poptávky, úloha ceny při podpoře prodeje, úloha ceny při snaze o soulad 

mezi reálnou poptávkou a produkční kapacitou v místě a čase. (Vaštíková, 2008, str. 26)  

Distribuce služeb je výrazně ovlivněna neoddělitelností služby od zákazníka, kdy 

rozhodování o umístění služby je kompromisem mezi potřebami producenta 

a požadavky zákazníka, neboť spotřebitelé požadují přístup ke službě ve svém okolí 

a často v čase, který producentovi příliš nevyhovuje. (Boučková, 2003, str. 218-219)  

Lidský faktor je dalším prvkem marketingového mixu, protože při poskytování služby 

dochází v menší či větší míře ke kontaktům zákazníka s poskytovateli služby – 

zaměstnanci. (Vaštíková, 2008, str. 27) Zaměstnanci ovlivňují kvalitu i hodnotu 

poskytovaných služeb. Pracovníci v první linii přímo působí na spokojenost zákazníka 

a jejich profesionalita je rozhodující při zákazníkově rozhodnutí ohledně akceptace 

služby. (Hesková, 2009, str. 16)  

Materiální prostředí je jakýmsi důkazem o vlastnostech služeb a může se vyskytovat 

v několika formách (např. budova, kde je služba poskytována či brožury, oblečení 

zaměstnanců). Tento prvek marketingového mixu vychází z nehmotné povahy služby, 

kvůli níž lze její kvalitu posoudit až po jejím spotřebování. To samozřejmě vede 

ke zvýšení rizika nákupu služby. (Vaštíková, 2008, str. 27) 

Procesy je třeba analyzovat z důvodu interakce mezi spotřebitelem a poskytovatelem. 

Je zde potřeba zaměření se na to, jakým způsobem je služba poskytována, vytváří 

se proto schéma procesů, dochází k jejich kvalifikaci a postupnému zjednodušování 

jednotlivých kroků, z nichž se procesy skládají. (Vaštíková, 2008, str. 27) 

1.8 Marketingová komunikace 

Komunikace jako taková je odborníky chápána jako obousměrný přenos informací, 

jehož cílem je snížení nejistoty na obou komunikujících stranách. Marketingová 

komunikace je určena nejen pro informování skupin vně podniku (externí 
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marketingová komunikace), ale i pro informování samotných zaměstnanců společnosti 

(interní marketingová komunikace). (Zamazalová, 2010, str. 253) 

Cíle marketingové komunikace jsou následující: (Zamazalová, 2010, str. 257-258) 

 Tvorba a stimulace poptávky. 

 Diferenciace produktu nebo firmy. 

 Zdůraznění hodnoty a užitku výrobku. 

 Stabilizace obratu. 

 Poskytování informací. 

V současnosti se na hyperkonkurenčních trzích většina komerčních i nekomerčních 

organizací bez marketingové komunikace neobejde. Aby byla tato komunikace 

efektivní, musí respektovat řadu principů. Níže je na obrázku uveden model, který 

umožňuje shrnutí a systematizaci klíčových fází efektivní marketingové 

komunikace. (Karlíček, 2011, str. 9)  

 

Obrázek 6: Model marketingové komunikace (Zdroj: Vlastní zpracování dle Karlíček, 2011, str. 23) 

První část modelu zobrazuje úrovně marketingového sdělení, tj. samotné sdělení, 

médium, jehož prostřednictvím je sdělení předáno, a situační kontext, ve kterém 

je cílová skupina sdělení vystavena. Prostřední část shrnuje stěžejní procesy na straně 
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cílové skupiny, jež jsou nezbytné pro efektivní fungování marketingové komunikace. 

V pravé části modelu je uveden klíčový faktor předurčující efektivitu komunikace. 

Jedná se o tzv. šíření ústním podáním, označované jako WOM (word-of-mouth). 

(Karlíček, 2011, str. 24) 

1.8.1 Nástroje komunikačního mixu 

Marketingová komunikace se skládá z několika složek, jejichž různé kombinace 

se označují jako komunikační mix. Jedná se o tyto nástroje: (Foret, 2008a, str. 234) 

 Reklama. 

 Osobní prodej. 

 Podpora prodeje. 

 Public relations. 

 Direct marketing. 

 Sponzoring. 

 Internet. 

1.8.2 Reklama 

Reklama je nástrojem neosobní masové komunikace využívajícím média (například 

televizi, billboardy, noviny, časopisy). (Pelsmacker, 2003, str. 26)  

Hlavními funkcemi reklamy jsou zvyšování povědomí o značce a ovlivňování postojů 

k ní (brand building). Představuje rovněž efektivní způsob budování trhu (například 

vzdělávání a informování o nových produktech) a je efektivním nástrojem k přímému 

zvyšování prodeje. (Karlíček, 2011, str. 49) 

Na následujících dvou stranách jsou uvedeny tabulky s konkrétními nástroji reklamy 

z oblasti reklamy elektronické, tištěné i out-indoor. Součástí tabulek je také určení 

výhod a nevýhod jednotlivých nástrojů. 

 

 

 

 



33 

 

 

Tabulka 6: Prostředky elektronické reklamy a jejich výhody a nevýhody (Zdroj: Vlastní zpracování 

dle Přikrylová, 2010, str. 72-73) 

Prostředky Výhody Nevýhody 

ELEKTRONICKÉ 

Televize Široký dosah, opakovatelnost, 

flexibilita, vysoká prestiž, schopnost 

vytvářet image značky, product 

placement. 

Dočasnost sdělení, vysoké náklady, 

dlouhá doba produkce, 

nedostatečná selektivnost, 

nesoustředěnost diváků. 

Rozhlas Velká šíře zásahu, rychlost přípravy, 

nízké náklady, mobilita, selekce 

posluchačů, interaktivita. 

Pouze zvuk, dočasnost sdělení, 

omezený dosah, doplňkové 

médium. 

Internet Celosvětový dosah, nepřetržité 

působení, vysoké zacílení, flexibilita a 

rychlost, nízké náklady, 

důvěryhodnost, interaktivita. 

Nutnost připojení, požadavek vyšší 

odborné znalosti uživatele. 

Kino Selektivnost, opakovatelnost, 

flexibilita, přesvědčivé médium, 

product placement, image. 

Dočasnost, delší doba produkce, 

nemožnost operativní změny. 

 

Tabulka 7: Prostředky tištěné reklamy a jejich výhody a nevýhody (Zdroj: Vlastní zpracování dle 

Přikrylová, 2010, str. 72-73) 

Prostředky Výhody Nevýhody 

TIŠTĚNÉ 

Noviny Flexibilita, společenská prestiž, 

intenzivní pokrytí, možnost koordinace 

v národní kampani. 

Krátká životnost, nepozornost při 

čtení, poměrně špatná reprodukce 

inzerátů. 

Časopisy Selektivnost, kvalitní reprodukce, 

dlouhá životnost, prestiž některých 

časopisů. 

Nedostatečná pružnost, relativně 

vysoké náklady na kontakt. 
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Tabulka 8: Prostředky out-indoor reklamy a jejich výhody a nevýhody (Zdroj: Přikrylová, 2010, 

str. 72-73) 

Prostředky Výhody Nevýhody 

OUT-INDOOR 

Billboardy, 

megaboardy, 

citylight vitríny 

atd. 

Rychlá komunikace jednoduchých 

sdělení, dlouhodobé, pravidelné a 

nepřetržité působení, schopnost 

lokální podpory. 

Stručnost, veřejnost posuzuje 

estetickou stránku provedení i 

umístění, obtížné hodnocení 

efektivity. 

 

1.8.3 Podpora prodeje 

Podpora prodeje může být charakterizována jako soubor činností působících jako přímý 

podnět, který buď nabízí dodatečnou hodnotu kupujícím, anebo v rámci distribuční 

cesty působí jako podpůrný stimul na prostředníky a prodejce. (Foret, 2001, str. 126) 

Stručně řečeno se jedná o soubor pobídek, které stimulují okamžitý nákup. (Karlíček, 

2011, str. 97) 

Tabulka 9: Nástroje podpory prodeje (Zdroj: Vlastní zpracování dle Foret, 2001, str. 126-128) 

Zaměření na konečné spotřebitele Zaměření na prostředníky nebo prodejce 

 Kupony a certifikáty. 

 Vzorky zdarma. 

 Refundace, rabaty. 

 Prémie. 

 Cenově výhodné balení. 

 Spotřebitelské soutěže. 

 Předvádění výrobků. 

 Dárky. 

 Referenční dárky. 

 Výstavní zařízení. 

 Výstavy a veletrhy. 

 Obchodní výstavky a mítinky. 

 Trénink. 

 Výstavní zařízení v místě prodeje. 

 Peněžité odměny. 

 Prodejní soutěže. 

 Zboží zdarma. 

 Příspěvky na předvádění výrobků. 

 Dárky. 

 

1.8.4 Direct marketing 

Dle Boučkové přímý marketing (direct marketing) zahrnuje všechny tržní aktivity, které 

vytvářejí přímý kontakt s cílovou skupinou. (Boučková, 2003, str. 239) Umožňuje 
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přesné zacílení, výraznou adaptaci sdělení a vyvolání okamžité reakce daných jedinců. 

Jedním z důvodů, proč jeho popularita stále roste, je snadná měřitelnost jeho účinku. 

(Karlíček, 2011, str. 79) 

 Může se jednat o speciálně zpracované brožurky pro konkrétní klienty (s možností 

zpětné vazby), přímé zásilky na adresáta, telemarketing, reklamu s žádostí o odpověď 

atd. (Pelsmacker, 2003, str. 27) 

1.8.5 Public relations 

PR lze definovat jako dialog mezi organizací a skupinami, které rozhodují o úspěchu 

či neúspěchu organizace (tzv. stakeholders). Nejdůležitější charakteristikou 

PR je důvěryhodnost, která z nich činí nenahraditelný nástroj komunikačního mixu 

prakticky každého podniku. PR se vyznačují poměrně nízkými náklady, které obvykle 

zahrnují jen služby interních pracovníků. PR lze členit podle zaměření na jednotlivé 

klíčové skupiny (místní komunity, investoři, potenciální zaměstnanci, média) 

do několika typických aktivit. Z hlediska marketingové komunikace jsou nejdůležitější 

vztahy s médii, tedy media relations. (Karlíček, 2011, str. 115-117) 

Vztahy s médii jsou využívány především pro vyvolání neplacené pozitivní publicity 

a k předcházení a řízení publicity negativní. PR pracovníci neplatí novinářům 

za redakční prostor a čas, ale zásobují je tématy více či méně spjatými s produktem 

či podnikem, pro které chtějí publicitu zajistit. (Karlíček, 2011, str. 117)  

Prostředky PR jsou následující: (Vysekalová, 2006, str. 194) 

 Prostředky individuálního působení – např. charitativní dary, dárkové 

a upomínkové předměty, osobní vystoupení, projevy. 

 Prostředky skupinového působení – např. výroční zprávy, publikace, semináře. 

 Prostředky press relations působení – např. tiskové zprávy, tiskové konference, 

články v tisku. 

 Lobbying – cílené působení prosazování zájmů prostřednictvím vlivných 

jednotlivců nebo skupin – např. poslanců. 
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1.8.6 Internet 

Internet je nejmladším a nejostřeji sledovaným informačním médiem současné doby. 

K jeho vlastnostem patří globální dosah (je prakticky jediným obousměrným 

komunikačním kanálem, u něhož nejsou náklady na komunikaci přímo závislé 

na vzdálenosti, na níž se komunikuje), možnost přesného zacílení, snadného měření 

reakce uživatelů, flexibilita, relativně nízké náklady a interaktivní působení. 

(Vaštíková, 2008, str. 146-147) Nejdůležitějším online komunikačním nástrojem jsou 

webové stránky spolu s online sociálními médii, kterým se věnují kapitoly níže. 

(Karlíček, 2011, str. 172) 

Dle Dava Chaffeyho internet pro existující značky představuje dvousečnou zbraň. 

Obchodníci jsou zvyklí, že pokud si zákazník zakoupí zboží u nich, získá tím daná 

značka jeho důvěru a zákazník se opět vrátí. Nicméně loajalita může zásluhou internetu 

klesat, neboť právě zde jsou zákazníci silně ponoukáni k vyzkoušení  jiných značek, jež 

by dříve vůbec nebrali v úvahu. (Chaffey, 2009, str. 294) 

1.9 Nové techniky a tendence v marketingu 

Dnešní marketéři shodně uvádějí, že dřívější marketing byl nehospodárný a ničil 

odpovědnost marketingu. To vedlo k hledání nových přístupů účinných ve vztahu 

k zákazníkům a k optimalizaci marketingových nákladů. (Hesková, 2009, str. 20) 

1.9.1 Word of Mouth Marketing 

Word of Mouth, zkráceně WOM, je marketing, který se snaží o vyvolání efektu ústního 

šíření reklamy mezi samotnými zákazníky. Specifickou formou WOM je například 

Buzz marketing. Ten se zaměřuje na vytváření zážitků nebo témat, která přimějí lidi, 

aby přirozeně hovořili o značce, firmě či produktu. Cílem je dát lidem téma, o kterém 

by mohli mluvit, udělat rozruch. Dle Hughese existuje šest okolností vedoucích 

k úspěchu buzz marketingu. Patří sem tabu (sex, lži, drsný humor), vtipnost, 

neobvyklost a překvapivost, překročení mezí, pozoruhodnost a tajemství (případně 

jeho prozrazení). Buzz marketing poměrně úzce spolupracuje s oblastí virálního 

marketingu. (Hesková, 2009, str. 29-30)  
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Obrázek 7: Příklad schématu Word of Mouth (Zdroj: Vlastní zpracování dle BubbleLife Media, 2014) 

Způsobem, jak získat zákazníky, aby si mezi sebou řekli o produktu dané firmy 

či o jejích webových stránkách, je virální marketing. Vyskytuje se ve dvou formách – 

aktivní a pasivní. Pasívní spoléhá na kladná slova z úst zákazníků a nesnaží se nějak 

ovlivňovat jejich chování. O kladnou reakci se snaží nabídkou kvalitního výrobku nebo 

služby. Aktivní forma se snaží za pomoci virové zprávy ovlivnit chování zákazníka 

a tím zvýšit prodej produktu nebo povědomí o značce. Virovou zprávou je takové 

sdělení s reklamním obsahem, které je pro osoby, které s ním přijdou do styku, natolik 

zajímavé, že ji samovolně a vlastními prostředky šíří dál. (Frey, 2008, str. 77) 

1.9.2 Webové stránky 

Webové stránky představují základní platformu, na kterou odkazují nejen všechny 

komunikační nástroje v online prostředí, ale stále častěji i komunikační nástroje mimo 

internet. Při jejich tvorbě je třeba stanovit jejich hlavní funkci, která předurčuje, která 

kritéria budou pro jejich efektivní fungování klíčová. Za nejdůležitější kritérium 

webových stránek se považuje obsahová atraktivita (tj. stránky nabízí cílové skupině 

zábavu, nebo jsou zajímavé svou relevancí, jedinečností, důvěryhodností a užitečností 

poskytovaných informací). (Karlíček, 2011, str. 172-173) 
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Obrázek 8: Stěžejní kritéria efektivnosti webových stránek (Zdroj: Vlastní zpracování dle Karlíček, 

2011, str. 173) 

1.9.3 Marketing a sociální média 

Online sociální média lze definovat jako otevřené interaktivní online aplikace 

podporující vznik neformálních uživatelských sítí, jejichž uživatelé vytvářejí a sdílejí 

v rámci těchto sítí různý obsah (osobní zkušenosti, zážitky, fotografie, hudbu, názory, 

videa apod.). Mezi nejvýznamnější patří online sociální sítě, blogy, diskusní fóra a jiné 

online komunity. Největší sociální sítí je Facebook. Sociální sítě představují nástroj pro 

informování o zajímavých eventech a akcích, PR, umožňují přiblížit značku spotřebiteli, 

zvýšit jejich oblibu a posílit jejich image. (Karlíček, 2011, str. 182-183)  

1.9.4 SEO 

Vlastníci webových stránek se snaží upravit jejich parametry s ohledem na algoritmy 

uplatňované internetovými vyhledávači. Techniky, které jsou v této souvislosti 

vytvářeny, bývají souhrnně označovány jako optimalizace webových stránek pro 

vyhledávače, tzv. SEO (z anglického search engine optimization). SEO je způsob, jak 

zajistit, aby se určité webové stránky zobrazovaly ve výsledcích vyhledávání 

na požadovaná klíčová slova na předních pozicích. Význam tohoto nástroje 

v posledních letech významně narostl, neboť obecně uživatelé věnují pozornost jen 

odkazům, které se ve vyhledávači umístí na předních místech výsledků vyhledávání. Při 

Atraktivní a 
přesvědčivý 

obsah 

Snadná 
vyhledatelnost 

Jednoduché 
užití 

Odpovídající 
design 
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využívání SEO je důležitá práce s klíčovými slovy a frázemi, které by se měly v textu 

webových stránek v rozumné míře opakovat. (Karlíček, 2011, str. 175-178) 

Často se k této technice přiřazuje i pojem linkbuilding. Linkbuilding (budování 

zpětných odkazů) je dlouhodobá činnost, při které se společnost snaží pro své klienty 

zajistit maximum zajímavých zpětných odkazů z různých zdrojů, bez nichž ztrácí každá 

prezentace ve výsledcích vyhledávání na konkurenty. Kvalita odkazu se odvíjí 

od mnoha faktorů, jako je jeho umístění, téma stránky, na níž se nachází, počet 

ostatních odkazů na stránce či množství návštěvníků. (Linki, 2014) 

1.9.5 Remarketing 

Remarketing pomáhá oslovit uživatele, kteří už určitý web někdy předtím navštívili. 

Na základě sekcí webu, které navštívili, je možné těmto zákazníkům zobrazovat 

přizpůsobená reklamní sdělení. Ta se jim můžou zobrazovat, když prochází jiné weby, 

nebo když vyhledávají určité pojmy, které mají nějakou souvislost s produkty daného 

e-shopu využívajícího remarketing. Remarketing lze využít například pomocí Google 

AdWords či Facebooku. (Google: AdWords, 2015) 

1.10 Shrnutí teoretické části 

Tato kapitola se zabývala teoretickými východisky diplomové práce. Obsahuje 

charakteristiky a doporučený postup analýz, které budou aplikovány na e-shop 

Gifťák.cz v následující kapitole. Popisuje také různé nástroje komunikačního mixu, 

specifikuje účel a způsob jejich použití a pomáhá tak k objektivnímu posouzení 

vhodnosti jejich použití ve vybraném e-shopu. Zpracované poznatky tvoří důležitý 

podklad pro následnou analytickou i návrhovou část práce.  
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2 ANALYTICKÁ ČÁST 

Analytická část práce využívá poznatků z předchozích kapitol ke zpracování 

aktuálních informací podstatných pro vybraný e-shop Gifťák.cz. Výstupem této části 

je shrnutí silných a slabých stránek e-shopu a identifikace jeho příležitostí a hrozeb. 

2.1 Představení e-shopu 

 

Obrázek 9: Logo e-shopu (Zdroj: Gifťák.cz, 2015a) 

Gifťák.cz (dále jen Gifťák) je internetový obchod s dárkovými předměty vyznačujícími 

se vysokou diverzitou, o čemž svědčí i velké množství kategorií, do nichž jsou 

jednotlivé produkty řazeny. V sortimentu nabízeného zboží jsou k nalezení například 

bytové doplňky, vtipné hračky či tzv. gadgets (technické vychytávky). Gifťák disponuje 

malou kamennou prodejnou na adrese provozovny. Provozovatelkou e-shopu je Monika 

Nováková. (Gifťák.cz, 2015a; 2015ch) 

E-shop nemá žádné další pobočky, nabízí však svým zákazníkům výdej objednaného 

zboží pomocí Uloženky. E-shop na trhu funguje od druhé poloviny roku 2010, tedy 

téměř 5 let, a je plátcem DPH.  (Gifťák.cz, 2015ch) 

2.1.1 Základní charakteristika 

V tabulce níže je k vidění shrnutí základních charakteristik Gifťáku. 

Tabulka 10: Základní informace o e-shopu (Zdroj: RŽP, 2014) 

Obchodní firma Gifťák.cz 

Provozovatel Monika Nováková 

Sídlo Výholec 1181/33, 624 00, Brno - Komín 

Provozovna Mojmírovo náměstí 3068/15, 612 00, Brno – Královo Pole 

IČ 70451176 

Zahájení činnosti 13. 8. 2010 

Právní forma OSVČ 

Předmět podnikání Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 

živnostenského zákona. 
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2.1.2 Organizační struktura 

O e-shop se stará především jeho provozovatelka (výběr a naskladnění produktů, správa 

objednávek a jejich expedice, organizace práce a administrativa včetně účetnictví, 

prodej na prodejně). O propagaci, správu webových stránek nevyjímaje, se stará její 

partner Marek Blažo. E-shop zaměstnává také tři brigádníky – jednoho na prodejně 

a dva pro psaní PR článků. Se všemi má e-shop uzavřenu dohodu o provedení práce. 

Brigádník na prodejně je v osobním kontaktu se zákazníky, je jim k dispozici, když 

chtějí poradit, vydává objednávky s osobním odběrem na prodejně, a plní případně 

i jinou práci, která je mu zadána provozovatelkou e-shopu. (Blažo, 2015) 

 

Obrázek 10: Organizační struktura e-shopu (Zdroj: Vlastní zpracování) 

2.1.3 Cíle e-shopu 

Cílem e-shopu je především generovat zisk, budovat dobré jméno a zajistit si věrné 

a spokojené zákazníky. Provozovatelé (paní Nováková s panem Blažom) e-shopu 

si nekladou za cíl rychlý a velký nárůst objednávek, ten by pro ně totiž znamenal spíše 

potíže spojené s nedostatkem skladovacích kapacit apod. Majitelé by si přáli, aby 

správná propagace dopomohla ke kontinuálnímu přiměřenému růstu tržeb. 

(Blažo, 2015) 

2.2 Nabízené produkty 

E-shop se orientuje na originální dárkové zboží. Produkty, které se budou na e-shopu 

nabízet, vybírá provozovatelka spolu s panem Blažom. Rozhodují se především podle 

poptávky, to znamená, že pokud jim např. často chodí dotazy, zda nabízí či budou 

nabízet určitý produkt, zařadí jej do nabízeného portfolia. Samozřejmě se také aktivně 

zajímají o novinky na trhu, a pokud je něco zaujme, přidají tuto položku do své 
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nabídky. Provozovatelka e-shopu by chtěla prodávat především nové technologie 

ze zahraničí, tzv. gadgets. Oproti tomu žertovné předměty (trička, sklenice, hrnky 

apod.) s česky psanými nápisy by provozovatelka sama nevybrala, ale zájem zákazníků 

o tento sortiment je opravdu vysoký, proto jsou významnou součástí nabídky e-shopu. 

(Blažo, 2015) 

 

Obrázek 11: Ukázka nabídky e-shopu (Zdroj: Gifťák.cz, 2015h) 

2.3 SLEPT 

Tato kapitola je zaměřena na externí analýzu prostřednictvím analýzy SLEPT, neboli 

analýzy obecného okolí (makrookolí). Zaměřuje se na analýzu sociálních, 

legislativních, ekonomických, politických a technologických faktorů. Pro Gifťák, 
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jakožto pro e-shop s originálním dárkovým zbožím, je stěžejní analýza sociálních, 

ekonomických a technologických faktorů. 

2.3.1 Sociální faktory 

Majitelé e-shopu nepodceňují analýzy, a proto se snaží sbírat co nejvíce relevantních 

informací o tom, kdo vlastně tvoří majoritní skupinu zákazníků e-shopu, co klienty 

navedlo na webové stránky e-shopu, jaký je poměr závazných objednávek k počtu 

zobrazení webových stránek atd.  

Dle výsledků sledované aktivity na webu jsou nejčastějšími zákazníky e-shopu lidé 

ve věku 25-34 let, tedy mladí pracující lidé. V grafu níže je znázorněn počet obyvatel 

různých věkových skupin k 31. 12. 2013, jejich procentuelní podíl na celkové populaci 

České republiky a poměr žen a mužů v dané věkové skupině. Protože lidé do 15 let 

a lidé nad 65 let nejsou pro Gifťák perspektivní cílovou skupinou, bude se analýza 

zaměřovat pouze na obyvatele v rozmezí 15-65 let. (Google Analytics, 2015) 

 

Věk Miliony % % žen 

< 15 1,67 15,9 48,7 

15-18 0,37 3,5 48,7 

19-24 0,75 7,2 48,9 

25-30 0,85 8,1 48,6 

31-35 0,81 7,7 48,5 

36-40 0,93 8,9 48,6 

41-45 0,74 7,1 48,7 

46-50 0,71 6,7 49 

51-55 0,63 6 49,7 

56-60 0,58 5,5 50,9 

61-65 0,73 6,9 52,6 

> 65 1,82 17,4 58,8 

 

Graf 1: Věková struktura obyvatelstva České republiky k 31. 12. 2013 (Zdroj: Vlastní zpracování dle 

Český statistický úřad, 2015) 

Z uvedených údajů lze vyčíst, že ke zkoumanému datu byla nejpočetnější věkovou 

skupinou skupina 36-40 let, kde mírně převažovali muži. Pozitivním zjištěním pro 

Gifťák je, že druhou a třetí nejpočetnější skupinou je právě jeho cílová skupina, tedy 
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lidé ve věku 25-30 let, následována skupinou obyvatel ve věku 31-35 let a dále 

19-24 let, tedy lidmi ve věku studentů vysokých škol. (Český statistický úřad, 2015) 

E-shop má provozovnu v Brně, kde působí jedna státní, pět veřejných vysokých škol 

se sedmadvaceti fakultami a šest soukromých vysokých škol. Počet studentů přesahuje 

80 tisíc a je to tedy velmi atraktivní segment. (BRNO, 2014) Široké cenové rozpětí 

nabízených produktů je obrovskou výhodou e-shopu, neboť to jeho zboží dělá 

přístupným právě studentům, kteří mají omezené kupní možnosti. Studenti se proto jeví 

jako perspektivní cílová skupina pro Gifťák. 

2.3.2 Legislativní faktory 

Legislativa upravující vztahy v e-commerce, elektronickém obchodování, vychází 

do značné míry z běžných právních úprav, zejména se jedná o: (MujPrvniEshop.cz, 

2015) 

 Občanský zákoník č. 40/1964 Sb. (jehož nová verze je účinná od 1. 1. 2014), 

v němž jsou také obsaženy specifické normy pro elektronické obchodování a to: 

o § 53 a § 53a – Smlouvy uzavírané pomocí prostředků komunikace 

na dálku. 

o § 612 až § 627 – Shoda s kupní smlouvou, záruka, odpovědnost za vady. 

 Zákon o ochraně spotřebitele č. 634/1992 Sb., z nějž je třeba zdůraznit 

především: 

o § 12 – Informace o ceně. 

o § 13 a § 19 – Informace o reklamaci. 

 Zákon o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb., především § 5 – Povinnosti 

při ochraně osobních údajů. 

Kromě výše zmíněných se musí provozovatelé e-shopu orientovat i v dalších zákonech, 

patří mezi ně například: 

 Zákon č. 586/1992 Sb., O daních z příjmů.  

 Zákon č. 235/2004 Sb., O dani z přidané hodnoty.  

 Zákon č. 262/2006 Sb., Zákoník práce a jiné s tímto související předpisy.  

 Zákon č. 455/1991 Sb., O živnostenském podnikání.  

 Zákon č. 90/2012 Sb., O obchodních korporacích. 

 Zákon č. 563/1991 Sb., O účetnictví.  

 Zákon č. 280/2009 Sb., Daňový řád. 

http://www.zakonyprolidi.cz/cs/1964-40
http://obcanskyzakonik.justice.cz/cz/uvodni-stranka.html
http://www.mpo.cz/dokument6842.html
http://www.uoou.cz/uoou.aspx?menu=4&submenu=5
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Přestože byl pro Gifťák na důležité změny v legislativě bohatší rok 2014 (např. nový 

Občanský zákoník pro e-shopy znamenal velice významné změny), i rok 2015 s sebou 

přinesl několik změn zákona. Poměrně výraznou změnou v legislativě pro rok 

2015 je zavedení druhé snížené sazby DPH, a to ve výši 10 %, která je uplatněna 

na vybrané položky zboží. Ty jsou přesně definovány novou přílohou č. 3a k zákonu 

o DPH. Jedná se o nenahraditelnou dětskou výživu, léky, veterinární léčiva a knihy. 

Základní sazba daně ve výši 21 % a první snížená sazba daně ve výši 15 % zůstávají 

beze změny.  (Ministerstvo financí České republiky, 2015b) 

Další výrazná změna proběhla v zákoně č. 458/2011 Sb. a následně zákoně č. 502/2012 

Sb., kde bylo stanoveno snížení výše obratu pro vznik povinnosti stát se plátcem 

DPH z 1 mil. Kč na 750 tis. Kč, a to s odloženou účinností od 1. 1. 2015. (Ministerstvo 

financí České republiky, 2015b) Bez povšimnutí by neměla zůstat ani změna ve výši 

hrubé minimální mzdy. Základní sazba minimální mzdy pro stanovenou týdenní 

pracovní dobu 40 hodin činí 9 200 Kč za měsíc nebo 55 Kč za hodinu. Tato změna 

se netýká zaměstnanců, kteří jsou poživateli invalidního důchodu. (Ministerstvo práce 

a sociálních věcí, 2015) 

Sazba daně z příjmů fyzických (15 %) i právnických osob (19 %) zůstává nezměněna. 

(BusinessInfo.cz, 2015) 

2.3.3 Ekonomické faktory 

Protože dárkové zboží, jehož prodejem se Gifťák zabývá, rozhodně nepatří k produktům 

pokrývajícím základní životní potřeby, je důležité vědět, jaká je životní úroveň 

obyvatelstva a jak tedy budou lidé ochotni a schopni za takové zboží utrácet peníze. 

Mezi nejdůležitější makroekonomické ukazatele patří hrubý domácí produkt, inflace, 

nezaměstnanost a průměrná mzda.  

 

Graf 2: Meziroční vývoj HDP v % (Zdroj: peníze.cz, 2015) 
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Z grafu meziročního vývoje HDP, určujícího výkonnost ekonomiky státu, lze vyčíst, 

že v roce 2014 oproti rokům 2012 a 2013 došlo k výraznému zlepšení. Reálný HDP 

se ve 3. čtvrtletí 2014 mezičtvrtletně zvýšil o 0,4 % a Ministerstvo financí (dále MF) 

odhaduje, že za celý minulý rok HDP vzrostl o 2,4 %. Pro letošní rok MF počítá 

s růstem ekonomiky o 2,7 %, v roce 2016 by se pak růst reálného HDP mohl nepatrně 

zpomalit na 2,5 %. V obou letech by měl být růst tažen výhradně domácí poptávkou. 

(Ministerstvo financí České republiky, 2015a) 

 

Graf 3: Meziroční inflace v % (Zdroj: peníze.cz, 2015) 

Průměrná míra inflace v roce 2014 činila 0,4 %. I v roce 2015 by spotřebitelské ceny 

měly růst velmi pomalu, a to především kvůli výraznému propadu ceny ropy. Mohlo 

by dokonce dojít ke snížení průměrné roční inflace na 0,3 %. V roce 2016 by už hlavní 

faktory ovlivňující inflaci měly působit buď neutrálně, anebo proinflačně. Mohlo 

by dojít ke zrychlení růstu spotřebitelských cen, MF však očekává, že se inflace stále 

bude pohybovat pod 2% inflačním cílem ČNB. (Ministerstvo financí České republiky, 

2015a) 

 

Graf 4: Vývoj průměrné mzdy v Kč (Zdroj: peníze.cz, 2015) 

Průměrná hrubá měsíční mzda ve třetím čtvrtletí roku 2014 činila 25 219 Kč. Pro rok 

2015 FM předpokládá zvýšení objemu mezd o 3,9 %, pro rok 2016 pak MF počítá 
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s velmi mírným zrychlením růstu na 4,1 %. Kromě zlepšování situace soukromého 

sektoru, ke kterému postupně dochází díky růstu ekonomiky, na vývoj mezd a platů 

příznivě působí i zvýšení objemu platů v rozpočtové sféře. (Ministerstvo financí České 

republiky, 2015a) 

 

Graf 5: Nezaměstnanost v % (Zdroj: peníze.cz, 2015) 

Celková nezaměstnanost k prosinci roku 2014 činila 541 914 lidí bez práce, kdy míra 

nezaměstnanosti byla 7,5 % a volných míst 58 739. (peníze.cz, 2015) Díky pozvolnému 

růstu ekonomické aktivity by se míra nezaměstnanosti měla postupně snižovat, zatímco 

zaměstnanost by měla mírně růst. (Ministerstvo financí České republiky, 2015a) 

2.3.4 Politické faktory 

Pád vlády v červnu roku 2013 znamenal vyvrcholení politické nestability, která v České 

republice panovala. Z předčasných podzimních sněmovních voleb pak téhož roku vzešla 

vláda nová, přičemž složení této aktuální vlády je přehledně znázorněno na obrázku 

níže. 

 

Obrázek 12: Výsledky voleb do Poslanecké sněmovny ČR (Zdroj: iDNES.cz, 2013b) 
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Vítězem voleb se stala levicově orientovaná strana ČSSD, která utvořila koalici 

se stranou ANO, umístěnou ve volbách na druhém místě, a se stranou KDU-ČSL, jež 

se umístila na místě sedmém. Mezi cíle této koalice patří dle koaliční smlouvy rozvoj 

podmínek pro svobodné podnikání, vymahatelnost práva, nastartování udržitelného 

hospodářského růstu, tvorba pracovních míst s důrazem na problémové regiony, 

efektivní využívání evropských fondů pro realizaci těchto cílů a zintenzivnění výstavby 

infrastruktury. (iDNES, 2013a) 

Sněmovna pro letošní rok schválila schodek ve výši 100 mld. korun, což je proti 

loňskému schválenému deficitu o 12 mld. Kč méně. (Novinky.cz, 2014) 

V roce 2014 proběhy trojí volby, a to do evropského parlamentu, komunální a senátní. 

Do evropského parlamentu byli zvoleni poslanci za ČSSD (4), TOP 09 + STAN (4), 

KDU-ČSL (3), ANO (4), KSČM (3), ODS (2) a Stranu svobodných občanů (1). Celkem 

se jednalo o 21 mandátů. (EUROSKOP.CZ, 2015)  

2.3.5 Technologické faktory 

Technologické faktory jsou pro e-shop velmi důležité. Nové funkce, které lze 

do šablony e-shopu naprogramovat, mohou tvořit konkurenční výhodu. Volba správné 

technologie v kombinaci s vhodným výběrem člověka, který technologie zapracuje 

do šablony e-shopu, má vliv na: (SH DATA s. r. o., 2015) 

 Jasné a přehledné stránky e-shopu, originální webdesign. 

 Flash animace. 

 SEO, copywriting stránek. 

 Přístupnost a orientaci. 

 Ankety, novinky, aktuality, akční nabídky a další. 

 Přihlášení k odběru novinek a newsletterů. 

 Vkládání a správu cenových hladin. 

 Jazykové mutace atd. 

 Technologie je ovšem třeba sledovat nejen v oblasti e-shopů samotných, ale i u novinek 

z oblasti gadgets, které tvoří významnou část nabídky Gifťáku. 
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2.4 Analýza zákazníků 

Pro externí analýzu mikrookolí byla zvolena analýza zákazníků a Porterova analýza pěti 

sil.  

Gifťák se zabývá prodejem zboží dlouhodobé spotřeby konečným zákazníkům. Jak již 

bylo výše uvedeno, zákazníci tohoto e-shopu nejčastěji spadají do věkové skupiny 

25-34 let. Dle sledování výsledků návštěvnosti webu a konverze ženy v Gifťáku 

nakupují cca 2x více než muži, což je dle pana Blaža způsobeno i tím, že pro muže 

je těžké sehnat dárek. Zajímavé však je, že u mužů je vyšší konverzní poměr. (Blažo, 

2015) 

Na grafu níže je procentuálně znázorněna míra zastoupení věkových skupin mezi 

novými uživateli e-shopu, uživateli, kteří provedli transakci a podíl na celkové 

návštěvnosti. Transakce představují celkový počet dokončených nákupů na daném 

webu. 

 

Graf 6: Podíl věkových skupin na návštěvnosti e-shopu (Zdroj: Vlastní zpracování dle Google 

Analytics, 2015) 

V době, kdy probíhalo měření návštěvnosti podle věkových skupin (15. 10. 2014 – 

28. 2. 2015) byl celkový počet návštěvníků za toto období 55 967. Z grafu je patrné, 

že dokončené nákupy lidí ve věku 25-34 let představují více než třetinu. 

Tabulka níže podává srovnání vracejících se a nových návštěvníku webových stránek 

e-shopu v období 1. 1. 2014 - 28. 2. 2015. Celkový počet návštěv v tomto období činil 
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167 612 v ČR, 173 881 pak včetně návštěvníků stránek ze zahraničí (nejčastěji 

Slovensko, Německo, USA).  

Tabulka 11: Srovnání vracejících se a nových návštěvníků webu e-shopu za období 1. 1. 2014 - 

28. 2. 2015 (Zdroj: Vlastní zpracování dle Google Analytics, 2015) 

NÁVŠTĚVNÍCI WEBU Vracející se Noví 

Podíl na celkové návštěvnosti 21,60 % 78,40 % 

Míra okamžitého opuštění 53,19 % 60,94 % 

Počet navštívených stránek za jednu 

návštěvu 
3,80 2,84 

Průměrná doba trvání návštěvy 00:03:40 00:02:12 

Transakce 46,41 % 53,59 % 

Konverzní poměr e-shopu 4,21 % 1,34 % 

 

Z tabulky je patrné, že výrazně převažují noví návštěvníci nad vracejícími se. 

Je zajímavé, že míra okamžitého opuštění je sice vyšší u nových návštěvníků stránek 

(60,94 %), ale ne nějak výrazně (53,19 % u vracejících se návštěvníků). Počet 

navštívených stránek za jednu návštěvu i průměrná doba trvání návštěvy je dle 

očekávání vyšší u vracejících se návštěvníků webu. Přestože vyšší podíl 

na transakcích mají nepatrnou měrou noví návštěvníci, konverzní poměr e-shopu, 

tj. procento návštěv, které vedly k dokončené objednávce v elektronickém obchodu, 

je výrazně vyšší u vracejících se návštěvníků. E-shop by proto měl své zákazníky 

motivovat k opětovnému navštívení jeho stránek a nákupu. 

2.4.1 Persóny 

E-shop momentálně pracuje s třemi tzv. persónami (jedná se o detailní popis fiktivní 

osoby, která by mohla být vhodným konzumentem obsahu e-shopu či vhodným 

zákazníkem), které zpracovala marketingová agentura, s níž e-shop krátkou dobu 

spolupracoval při zavádění Magazínu (psaní PR článků). Stručný popis persón 

je následující: (Blažo, 2015) 
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 „Zuzana Borovská 

30 let – miluje nakupování dárků. Je učitelkou v mateřské škole a je pravidelnou 

zákaznicí Gifťáku. Dárky kupuje, protože je „hračička“, a vždy chce mít opravdu 

originální a vtipný dárek, který každého naprosto ohromí. 

 Jana Novotná 

33 let – účetní. Má velice málo času pro vymýšlení dárků. Proto ocení tipy, které jí 

pomůžou. Nejproblémovější (z hlediska dárků) je pro ni manžel a obecně všichni muži. 

Většinou hledá dárek ke konkrétní události/příležitosti. 

 Vojtěch Malý 

26 let – patří do největší skupiny nahodilých zákazníků. Dárky kupuje pouze občas. 

Vojtěch je technický pracovník na televizi Nova a kupuje dárky přes vyhledávače 

a srovnávače zboží.“ 

Při zadávání témat pro psaní PR článků vždy provozovatelé brigádníkům určí, na kterou 

z těchto persón má být daný článek zacílen. 

2.5 Porterova analýza pěti sil 

Úkolem této kapitoly je zmapovat a ohodnotit konkurenční síly působící na Gifťák. 

Porterova analýza pěti sil se zaměřuje nejen na stávající konkurenci, ale i na hrozbu 

nově příchozích konkurentů, na konkurenci v rámci substitutů a na vyjednávací sílu 

dodavatelů i odběratelů. 

2.5.1 Stávající konkurence 

Stávající konkurence v oblasti internetového obchodu je hodně vysoká. Vedle e-shopů, 

které vznikly jako samotný podnikatelský záměr, existuje i spousta e-shopů, které byly 

vytvořeny jako doplněk ke stávajícímu podnikání. Řada kamenných prodejen dnes již 

disponuje možností nákupu přes internet.  

E-shopů momentálně na českém trhu funguje obrovské množství, jen v rámci 

Brno-město jich internetová služba Firmy.cz dohledala 2 944 (Firmy.cz, 2015a), 

v celém Jihomoravském kraji jich pak našla 5 140 (Firmy.cz, 2015b). Při hledání 

konkrétnějších e-shopů (on-line prodej dárkového zboží) pak služba pro Brno-město 
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dohledala 212 (Firmy.cz, 2015c) takovýchto internetových obchodů, pro Jihomoravský 

kraj 361 (Firmy.cz, 2015d) a pro celou Českou republiku 2 706 (Firmy.cz, 2015e). 

Tabulka 12: Tabulka konkurentů (Zdroj: Vlastní zpracování dle Heureka, 2015a,  Heureka, 2015b, 

Heureka, 2015c, Heureka, 2015d, Heureka, 2015e, Heureka, 2015f,  Heureka, 2015g, Heureka, 2015h, 

Heureka, 2015ch, Heureka, 2015i, Heureka, 2015j, Heureka, 2015k, Heureka, 2015l) 

E-shop Sídlo 

Míra 

shody 

zboží 

Počet 

recenzí na 

Heureka 

Zákazníci 

doporučující 

obchod 

Doručení 

v 

pořádku 

Doručení 

do 10 

dnů 

Doba 

dor. 

(dny) 

Gifťák.cz 
Brno 

Komín 
- 488 98 % 99 % 100 % 2,3 

BESTdárky Praha 1 Vysoká 11 608 95 % 98 % 99 % 2,3 

Dárkoviny.cz 
České 

Buděj. 
Vysoká 206 95 % 97 % 99 % 2,8 

DárkyHry.cz 
Brno 

Kr. Pole 
Vysoká 1818 98 % 98 % 100 % 2,7 

Dárkyla.cz 
Brno 

Křenová 
Vysoká 2 317 90 % x x x 

Levné 

Dárečky.cz 
Havířov Vysoká 1172 96 % 97 % 99 % 2,6 

Originální 

dárky.cz 

Brno 

Kobližná 
Vysoká 348 92 % 99 % 94 % 3,7 

TopToys.cz 
Brno 

Křenová 
Vysoká 1 129 x x x x 

NejDárky.cz 
Brno 

Trnitá 
Střední 356 85% 94 % 91 % 2,7 

Alza.cz Praha 7 Nízká 128 756 97 % 99 % 99 % 1,8 

CZC.cz Příbram Nízká 37 605 95 % 99 % 97 % 2,3 

Mall.cz Praha 7 Nízká 188 779 93 % 98 % 96 % 2,8 

Parfums.cz Praha 8 Nízká 70 299 98 % 99 % 99 % 2,3 

 

V tabulce výše jsou uvedeny e-shopy, které patří mezi výrazné konkurenty Gifťáku. 

Samotní provozovatelé e-shopu za své největší konkurenty považují DárkyHry.cz, 
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TopToys.cz a BESTdárky. V tabulce jsou uvedeny jednak internetové obchody s téměř 

shodnou nabídkou produktů, jednak e-shopy, které mají pouze podobný charakter, 

tj. jsou orientovány na dárkové zboží, ale nabídka konkrétních produktů se od Gifťáku 

liší. 

Konkurenti v tabulce jsou řazeni primárně podle míry shody nabízeného zboží 

s nabídkou Gifťáku, sekundárně pak podle názvu e-shopu abecedně. Počet recenzí 

by mohl alespoň orientačně vypovídat o počtu zákazníků jednotlivých e-shopů. Nejvíce 

recenzí má internetový obchod Mall.cz, následován Alza.cz a Parfums.cz. Z e-shopů 

s vysokou mírou podobnosti má nejvyšší počet recenzí BESTdárky (11 608), 

a to mnohonásobně více, než Gifťák (488). Procento zákazníků doporučujících e-shop 

je však vyšší u Gifťáku. A lépe je na tom i s doručením zboží v pořádku a doručením 

do 10 dnů. Dalším výrazným konkurentem v kategorii e-shopů s vysokou mírou shody 

nabízených produktů je e-shop DárkyHry.cz, který opět disponuje vyšším počtem 

recenzí a velice dobrými výsledky ve srovnávaných oblastech. 

Z konkurentů, u nichž se nabídka produktů výrazně liší, dosáhlo výborných výsledků 

Mall.cz a Alza.cz. Oba tyto obchody byly zmiňovány i mezi oblíbenými e-shopy 

respondentů dotazníku uvedeného níže. Pro oba zmíněné platí, že disponují velmi 

širokým portfoliem nabízených produktů, mají propracované a přehledné webové 

stránky a jsou velmi aktivní na sociálních sítích. 

U některých konkurentů uvedených v tabulce bohužel nebylo možné zjistit všechny 

údaje (Dárkyla.cz a TopToys.cz – e-shopy mají stejného provozovatele). Důvodem byla 

omezená spolupráce těchto internetových obchodů s tzv. nákupním rádcem Heureka. 

2.5.1.1 Srovnání s hlavními konkurenty 

Pro důslednější analýzu stávající konkurence je dále provedeno stručné srovnání dvou 

hlavních konkurentů s Gifťákem, tedy e-shopů BESTdárky a DárkyHry.cz. 

E-shop BESTdárky má velice podobnou nabídku zboží ale i provedení webových 

stránek a celkovou koncepci třídění produktů do kategorií. BESTdárky jsou společností 

s ručením omezeným se dvěma společníky (dvě s. r. o.), která byla zapsána 

do OR v roce 2013, je tedy mladší než Gifťák. (Veřejný rejstřík a Sbírka listin, 2015a) 
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Obrázek 13: Vzhled e-shopu BESTdárky (Zdroj: BESTdárky, 2015) 

Mezi silné stránky e-shopu BESTdárky ve srovnání s Gifťákem patří rozhodně větší 

množství provozoven a výdejních míst rozmístěných po celé ČR. Silnou stránkou jsou 

i velmi kvalitně nastavené doplňkové služby, kdy zákazník samozřejmě může zboží 

bez udání důvodu s garancí vrácení peněz poslat do čtrnácti dnů zpět, navíc mu ovšem 

e-shop nabízí možnost, že za ním zdarma vypraví kurýra, který zboží vyzvedne. Tento 

postup lze aplikovat i při reklamaci a představuje velkou konkurenční výhodu. 

BESTdárky disponují také mnohem atraktivnějším umístěním prodejny v Brně, kde 

má provozovnu i Gifťák, a to cca 50 m od Hlavního nádraží. (BESTdárky, 2015) 

Naopak slabými stránkami ve srovnání s Gifťákem jsou například složitější struktura 

(vzhledem k tomu, že e-shop BESTdárky má mnohem více zaměstnanců), která může 

vést ke zhoršené komunikaci se zaměstnanci a se zákazníky samotnými, dále webové 

stránky, které působí trochu „přeplácaně“ a nenabízejí možnost online chatu a nijak 

výrazná prezentace e-shopu na sociálních sítích (v čemž ovšem ani Gifťák příliš 

nevyniká). Účet na Facebooku e-shopu BESTdárky má sice 135 021 fanoušků, 

hodnocení e-shopu je však 2,5 hvězdičky z pěti. (Facebook, 2015a) 

DárkyHry.cz nabízí opět velice podobný sortiment, ale poměrně odlišný vzhled 

webových stránek ve srovnání s Gifťákem. Provozovatelem je společnost Maralex trade 
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s.r.o., která má celkem 2 společníky a vznikla v roce 2009. (Veřejný rejstřík a Sbírka 

listin, 2015b) 

 

Obrázek 14: Vzhled e-shopu DárkyHry.cz (Zdroj: DárkyHry.cz, 2015) 

I v tomto e-shopu jsou produkty zatříděny do kategorií, avšak je zde pouze 6 hlavních 

kategorií produktů, jejichž detailnější podkategorie se nabídnou až po rozkliknutí, což 

působí přehledně. Web disponuje také chatem. Kvalita komunikace na sociálních sítích 

je i v případě tohoto e-shopu nízká, stránka má pouze 3 302 fanoušků a hodnocení 

e-shopu na Facebooku je 3,5 hvězdičky z pěti. (Facebook, 2015b) Zboží je možné 

si vyzvednout přímo v provozovně v Brně na ulici Purkyňova, nebo prostřednictvím sítě 

výdejních míst Uloženka, ale více vlastních provozoven e-shop nemá. E-shop dále 

nabízí dopravu zdarma při nákupu nad 999 Kč a doručení do 24 hodin. (DárkyHry.cz, 

2015)  

2.5.2 Hrozba nově vstupujících konkurentů 

Přesné statistiky počtu a „úmrtnosti“ e-shopů neexistují, na odborných konferencích 

se ale odhaduje, že více jak 50 % e-shopů nepřežije svůj první rok fungování a řada 

dalších pak přežívá s nulovým ekonomickým ziskem a žije jen ze setrvačnosti. 

Důvodem těchto nevlídných statistik může být z velké části špatná či dokonce vůbec 

žádná strategická příprava (business plán) před zahájením podnikání na internetu. 

(Pítra, 2015)  
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V této spojitosti se často hovoří o USP (unique selling proposition), neboli unikátním 

obchodním argumentu, který by měl dávat odpověď na otázku, proč má zákazník 

nakupovat právě v našem e-shopu (např. největší, nejrychlejší, exkluzivní dodavatel, 

servis snů, jsme odborníci, rodinná firma). Schopnost najít USP a správně jej 

komunikovat, spolu se schopností vytvořit kvalitní podnikatelský plán proto do jisté 

míry ovlivňuje, jak nebezpečný pro nás nově vstupující konkurent bude. (Hutník, 2013) 

Gifťák považuje za svůj USP hlavně to, že nakupuje zboží přímo od výrobců 

ze zahraničí, čímž získává lepší ceny než většina tuzemských prodejců nakupujících 

od místních dodavatelů. Také se dostává ke zboží, které v České republice nikdo jiný 

neprodává. Za problém však považuje to, že návštěvnost stránek je nízká na to, aby 

dokázala tyto produkty na trhu rozšířit. Podle pana Blaža je tato konkurenční výhoda 

téměř zcela nevyužitá, protože o ní nikdo neví. (Blažo, 2015) 

Další USP představuje fakt, že se Gifťák snaží hlídat kvalitu zboží a služeb. Není moc 

levný a nesnaží se za každou cenu snižovat ceny, spíše si hlídá, aby služby byly 

na perfektní úrovni (např. kvalitně zabalené zboží před odesláním, rychlé odeslání 

zboží, manuály v češtině – kdy dle pana Blaža manuály v češtině na dobré úrovni skoro 

nikdo nemá, rychlé vyřizování reklamací a to v drtivé většině ve prospěch zákazníka). 

Provozovatelé věří, že pokud je zákazník spokojený jak se službami, tak se zbožím, rád 

se vrátí nebo předá kontakt dál (v balíčku je vždy vizitka se slevovým kuponem 

8 % na další nákup). (Blažo, 2015) 

Riziko vstupu nových konkurentů se pak odvíjí i od dalších bariér, jejichž základní 

zdroje mohou být dle ekonoma Joeho Baina trojí – oddanost zákazníků, absolutní 

nákladové výhody, míra hospodárnosti. (Dedouchová, 2001, str. 18) 

Pro provozování e-shopu je nutné si zřídit živnostenského oprávnění a registraci 

na správě sociálního zabezpečení a zdravotní pojišťovně (i v případě, že je provozovatel 

v běžném zaměstnaneckém poměru). Pak je třeba zvolit vhodnou doménu 

a na stránkách e-shopu uvést kromě nabízeného zboží také reklamační řád, obchodní 

podmínky a identifikační údaje. (Podnikatel.cz, 2015) Dále si provozovatel musí zajistit 

skladovací prostory, zaměstnance a měl by zvážit i investici do komunikačního mixu. 
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Z výše zmíněného je patrné, že bariéry vstupu do odvětví i výstupu z něj jsou nízké. 

To může přilákat řadu nových konkurentů. Každopádně nízké bariéry s sebou nesou 

i riziko omezené výnosnosti, což může některé podnikatele naopak odradit.  

2.5.3 Hrozba substitutů 

Substitutem e-shopů jsou klasické kamenné obchody. Ty mají výhodu v tom, 

že zákazníkovi umožňují si ještě před koupí zboží osahat, vyzkoušet, zvážit na základě 

všech vjemů klady a zápory a rozhodnout se, zda je cena odpovídající tomu, 

co od koupě čeká. Další nevýhodou internetového ochodu je absence fyzického 

kontaktu. Na druhou stranu e-shopy disponují geografickou neomezeností a v podstatě 

neomezenou otevírací dobou. Výhodou e-shopu je i možnost nákupu z pohodlí domova, 

kam může být objednané zboží přímo doručeno, možnost širší nabídky sortimentu 

a zpravidla nižší ceny (neboť srovnání s konkurencí potenciální zákazník provede 

během pár minut). 

Poměrně nebezpečným substitutem by mohly být kamenné prodejny, které mají širší síť 

prodejen a disponují e-shopem jako doplňkovou službou. Zde by se mohlo často stát, 

že zákazník upřednostní koupi zboží v kamenné prodejně, kdy například objedná 

produkt přes e-shop a zdarma si jej vyzvedne přímo na prodejně, případně si zboží 

prohlédne na stránkách e-shopu a pokud se nemůže rozhodnout mezi více variantami, 

navštíví prodejnu a alternativy si mezi sebou naživo porovná. I možnost nejdříve 

se do prodejny podívat a věc vyzkoušet a teprve poté ji ještě srovnat s nabídkou e-shopů 

a případně objednat u kamenné prodejny, je výhodná. V dotazníku, jehož výsledky jsou 

analyzovány níže, je jako nevýhoda českých e-shopů několika respondenty uvedena 

cena. Ta je sice většinou nižší než v kamenné prodejně, ale jakmile se k ceně připočítá 

poštovné nebo poplatek za vyzvednutí v úložnách, často je produkt ve finále dražší. 

2.5.4 Hrozba rostoucí vyjednávací síly zákazníků 

Neboť „přejít“ z jednoho internetového obchodu do druhého je záležitostí několika 

vteřin a tento přechod tedy zákazníka nestojí téměř žádný čas ani peníze (na rozdíl 

od kamenných prodejen), vyjednávací síla zákazníků je pro odvětví internetového 

obchodování, a speciálně v oblasti dárkového zboží, opravdu velká. (Pítra, 2015) 
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2.5.5 Hrozba vzrůstající vyjednávací síly dodavatelů 

Výhoda tohoto segmentu spočívá v tom, že dodavatelé jsou neorganizovaní, navíc 

existuje obrovské množství substitutů nabízeného zboží či alternativních dodavatelů. 

Díky šíři sortimentu, který je Gifťákem nabízen, by měla být tato hrozba 

nejzanedbatelnější. Na druhou stranu by e-shop budováním dobrých 

dodavatelsko-odběratelských vztahů mohl nabýt množství výhod (jistota včasných 

dodávek, spolupráce při propagaci, výhodnější dodací podmínky apod.). 

2.6 7 S model 

Tato kapitola se věnuje analýze klíčových faktorů úspěchu Gifťáku. Vychází 

z informací poskytnutých panem Blažom. 

2.6.1 Strategie 

Primárním cílem e-shopu je dosažení zisku a dlouhodobá prosperita, čehož se snaží 

dosáhnout mimo jiné i využíváním některých nástrojů komunikačního mixu. Zatím 

provozovatelé e-shopu nezamýšlejí bližší zaměření své komunikace na budování 

značky.  

2.6.2 Struktura 

Provozovatelka spolu s Markem Blažom rozhodují o organizaci e-shopu i o všech 

procesech, které v něm probíhají. Jedná se o malý internetový obchod, jeho struktura 

tedy není nějak složitá (viz Obrázek č. 10). 

2.6.3 Systémy řízení. 

Existence a správná funkčnost informačních systémů je pro každý e-shop stěžejní. 

Tím nejzákladnějším IS je doména pro provoz webových stránek, na kterých e-shop 

funguje. Správná funkčnost musí být zajištěna pro přijímání objednávek i pro 

komunikaci s klientem, a to nejen jednostrannou. Na webu je možné komunikovat také 

prostřednictvím online chatu. Gifťák samozřejmě disponuje i klasickými IS, jako 

je telefon (zákaznická linka), basecamp (tvorba to-do listů), Google Analytics 

(zpracování dat) apod.  

Pro přenos informací (a jeho zefektivnění) Gifťák užívá několik nástrojů 

komunikačního mixu, těm se bude blíže věnovat kapitola 2.8.  
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2.6.4 Styl manažerské práce 

Odpovědnosti a pravomoci se odvíjí od dohod o provedení práce, které byly uzavřeny 

s jednotlivými brigádníky. Hlavní zodpovídající osobou je samozřejmě provozovatelka 

e-shopu, která ovšem některé pravomoci deleguje na pana Blaža. Úkoly jsou 

brigádníkům zadávány nejčastěji prostřednictvím e-mailu, případně osobně 

či telefonicky. 

2.6.5 Spolupracovníci 

Organizační struktura je nastíněna výše. E-shop v minulosti využíval reklamní agenturu 

pro psaní PR článků, pak se ale rozhodl svěřit tuto část propagace vlastním 

brigádníkům, kteří byli vybráni na základě napsání článku na zadané téma. Tuto volbu 

provozovatelka hodnotí pozitivně, neboť přinesla velkou úsporu a kvalitnější PR články. 

Pro samotné brigádníky na této pozici je přínosem jednak cenná zkušenost s psaním 

publikovaných článků, jednak finanční odměna. Brigádnice na prodejně má větší 

zodpovědnost. Pracuje s penězi, radí zákazníkům, dává pozor, aby nedošlo ke krádeži 

vystaveného zboží apod. Všichni brigádníci jsou studenti. 

2.6.6 Schopnosti 

Kompetence jsou rozděleny dle schopností jednotlivců spolupracujících s e-shopem. 

Pracovníci na prodejně jsou proklientsky zaměření, mají vhodné vystupování a jsou 

k zákazníkům vstřícní. Marek Blažo, který se stará o webové stránky e-shopu 

a o většinu propagace, má dostatečnou praxi v těchto oblastech. Monika Nováková, jako 

provozovatelka e-shopu, disponuje nabytým know-how a vědomostmi z oblasti analýzy 

dat, která spolu s panem Blažom pravidelně vyhodnocují a využívají pro stanovení 

strategií. 

2.6.7 Sdílené hodnoty 

Hodnotou, která je pro Gifťák opravdu důležitá, je maximální spokojenost zákazníků. 

Pokud pan Blažo obdrží recenzi, v níž je Gifťák negativně ohodnocen, vždy kontaktuje 

respondenta s žádostí o informaci, co mu nevyhovovalo. V případě, že provozovatelé 

Gifťáku zpozorují časté reklamace určitého zboží, vyřazují takovéto zboží z nabídky 

a volí raději dražší alternativu produktu. Slušný a vstřícný přístup k zákazníkům 

je samozřejmostí.  
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Osobní angažovanost brigádníků je podněcována přátelským přístupem a adekvátní 

ochotou ke kompromisům. Zaměstnavatelé k pracovníkům přistupují s maximální 

vstřícností. Při zadávání úkolu se snaží jasně vysvětlit, co od jeho splnění očekávají, 

a pokud mohou, zakomponují do zadání i svá osobní doporučení či případně napíší 

v čem konkrétně má brigádník volnou ruku. V případě výtek se na své podřízené vždy 

obrací ve slušnosti a nezapomenou zmínit i nějaké pozitivum, což v mnoha 

společnostech nebývá zvykem. Dobré vztahy utužují i drobnými dárky, například 

o Vánocích si brigádníci mohli vybrat jakoukoliv věc z e-shopu. 

2.7 Marketingový mix 

Produktu se již věnovala kapitola 2.2 výše, kde je popsán sortiment e-shopu a způsob 

výběru produktů do nabízeného portfolia. V této kapitole budou informace o produktu 

rozšířeny o statistiky prodeje zboží, o zákazníky nejčastěji kladené otázky ke zboží 

a o identifikaci sezónnosti prodeje.  

V tabulce níže je uvedeno dvacet nejprodávanějších produktů za období 

1. 1. 2014 - 5. 4. 2015. 

Tabulka 13: Seznam dvaceti nejprodávanějších produktů e-shopu (Zdroj: Vlastní zpracování dle 

Blažo) 

PRODUKT Ks Podíl PRODUKT Ks Podíl 

Skládač triček 461 6,43% 
Pokladnička kovový trezor 

velký 
73 1,02% 

Stírací mapa světa 

DELUXE 
208 2,9% 

Rostoucí krystal s 

podsvícením 
59 0,82% 

Lampiony přání 10 pack 

barevné 
129 1,8% Toaletní papír 5000 Kč 59 0,82% 

Stírací mapa světa XL 114 1,59% 
3D puzzle Eiffelova věž 

(střední) 
59 0,82% 

Hudební polštář 113 1,58% Pivní helma 57 0,8% 

Newtonova houpačka 97 1,35% Párty brýle 56 0,78% 

Deka s rukávy DELUXE 95 1,33% Horké kameny 56 0,78% 

Vypěstuj si čtyřlístek 88 1,23% Pokladnička kovový trezor 55 0,77% 

Papírové kapesníčky 100$ 78 1,09% Teleskopické drbátko zad 53 0,74% 

Maska na spaní 77 1,07% 
Elektrická plácačka na 

hmyz s AKU baterií 
52 0,73% 

 

Ve sledovaném období byl výrazně nejprodávanějším produktem skládač triček, jehož 

se prodalo 461 kusů, což činilo 6,43 % z celkového objemu prodaného zboží. Druhým 

nejprodávanějším produktem pak byla stírací mapa světa DELUXE (208 prodaných 
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kusů, podíl na celkovém objemu 2,9 %) a třetím lampiony přání 10 pack barevné 

(129 prodaných kusů, podíl na celkovém objemu 1,8 %). (Blažo, 2015) 

 

Obrázek 15: Tři nejprodávanější produkty e-shopu (Zdroj: Gifťák.cz, 2015b, 2015c, 2015d) 

Dle pana Blaža jsou dotazy zákazníků ke zboží víceméně obecné. Zákazníci se často 

ptali na rozměry a materiál (přestože jsou tyto údaje u produktů na webových stránkách 

uvedeny v záložce Parametry). To vedlo k tomu, že Gifťák začal tyto údaje uvádět 

přímo v hlavním popisu zboží. Od té doby dotazy tohoto charakteru přestaly chodit. 

Dále se ptají na použitelnost zboží, zda je vhodné ke všem účelům, ke kterým by jej rádi 

používali. Hodně dotazů je také spojeno s dostupností (jestli je zboží opravdu skladem, 

kdy můžou očekávat doručení, dotazy na větší množství od reklamních agentur apod.). 

(Blažo, 2015) 

Sezónnost se dle pana Blaža těžce měří. Obrat za listopad a prosinec je však přibližně 

3-4x větší než po celý zbytek roku, přičemž v období léta e-shop zaznamenává spíše 

velký útlum, kdy se prodává „od všeho něco“. Chybu pan Blažo spatřuje v tom, že moc 

neupozorňují na sezónní zboží. To je ale způsobeno i tím, že Gifťák je spíše menší 

obchod a pokud by před létem bylo naskladněno mnoho letního zboží 

je pravděpodobné, že významná část tohoto zboží zůstane na skladě i po letních 

měsících. Před Valentýnem je převaha zboží romantického charakteru, zde lze 

vypozorovat sezónnost. (Blažo, 2015) 

Cenu určuje opět provozovatelka s panem Blažom. Pro nové produkty, u nichž se neví, 

jak budou na trhu úspěšné, se cena stanovuje jako dvojnásobek pořizovací ceny. Pokud 

je výrobek z Velké Británie, připočítá se k této částce ještě DPH. V případě, 

že se produkt dobře prodává, marže se sníží. Momentálně e-shop nabízí slevové 
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kupóny, a to 8% slevu na první nákup při přihlášení k odběru newsletteru a 8% slevu 

na další nákup. (Blažo, 2015) 

Gifťák vstupuje mezi výrobce produktů, které prodává, a koncového zákazníka, 

vystupuje tedy na trhu jako zprostředkovatel a jedná se o nepřímou distribuci. 

Co se obstarávání zboží týče, odebírá e-shop od jednotlivých dodavatelů spíše menší 

objemy a nemá tedy možnost získat množstevní slevu. Distribuce od e-shopu 

ke koncovému spotřebiteli pak může proběhnout dle přání konkrétního zákazníka, kdy 

je možné volit mezi osobním odběrem na prodejně e-shopu zdarma, odběrem 

na výdejním místě (Uloženka, DPD Parcel Shop nebo PPL Parcel Shop) za poplatek, 

doručením na určenou adresu prostřednictvím služby České pošty, PPL a nebo DPD, 

kde se cena odvíjí od velikosti objednávky (čím vyšší je hodnota objednávky, tím nižší 

je cena za dopravu) a způsobu platby. (Blažo, 2015) 

Rozboru propagace se bude podrobně věnovat kapitola níže. 

Prostředí e-shopu, za které považuji provozovnu, působí velmi příjemně 

a důvěryhodně. V provozovně je čisto a dle předpokladu je zde vystaveno velké 

množství produktů. Lidé, kteří se zákazníky přijdou do styku, jsou proklientsky 

zaměření, mají příjemné vystupování a jsou ochotni zákazníkům poradit či pomoci 

s výběrem. Procesy se liší na základě zákazníkem zvoleného způsobu distribuce. 

Stěžejní je systém příjmu a zpracování objednávek, kdy je třeba objednané zboží 

vyskladnit, zabalit a připravit k odeslání/předání zákazníkovi v co možná nejmenším 

časovém intervalu.  

2.8 Analýza komunikačního mixu 

 O komunikační mix Gifťáku se stará Marek Blažo, de facto ve svém volném čase, 

neboť pracuje na plný úvazek v jiném podniku. Pan Blažo se snaží vzdělávat se v tomto 

oboru a jednoznačně upřednostňuje měřitelné nástroje. Dříve Gifťák spolupracoval 

s reklamní agenturou, která v začátcích s tvorbou komunikačního mixu e-shopu 

pomohla. Postupem času se však provozovatelé e-shopu rozhodli, že se o mix budou 

starat sami s pomocí brigádníků. Roční rozpočet na marketingové aktivity tvoří 

přibližně 10 % z obratu e-shopu.   
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2.8.1 Reklama 

Jak již bylo zmíněno, pan Blažo upřednostňuje reklamy, které jsou levné a dobře 

měřitelné. Z tohoto důvodu nevyužil a ani v budoucnu neplánuje využít např. reklamu 

v televizi, která je příliš nákladná. Má ovšem zkušenosti s tištěnou reklamou v podobě 

letáků, reklamou v rádiu a venkovní reklamou (cedule před provozovnou). (Blažo, 

2015) 

Zakázku na tištěnou reklamu zadal pan Blažo České poště, která dle segmentace 

zákazníků Gifťáku vybrala území, na němž byla distribuce letáků realizována. Mělo být 

rozdáno 50 000 letáků. Jelikož však Gifťák nezaznamenal významnější zvýšení 

návštěvnosti webových stránek ve dnech, kdy k distribuci docházelo, pan Blažo tuto 

službu reklamoval. Nebyly mu sice vráceny peníze, které do tohoto nástroje investoval, 

dokázal si však alespoň vyjednat výhodnější doručovací podmínky s Českou poštou. 

Vzhledem k nevalnému úspěchu této kampaně pan Blažo neplánuje v blízké 

budoucnosti nic obdobného. Přesto ale každý rok roznáší po kolejích letáky se slevou 

10 %, aby Gifťák nalákal studenty ke koupi. (Blažo, 2015) 

Reklama v rádiu také nezaznamenala úspěch. Svědčí o tom i to, že vysílání reklamy 

na rádiu Krokodýl bylo spojeno se soutěží o poukázku na nákup na Gifťáku, přičemž 

z šesti výherců přišli tento kupon uplatnit pouze dva. Znění reklamy bylo následující: 

(Blažo, 2015) 

„Konec nudné atmošky! Žádné trenky, ani ponožky. Gifťák – neobvyklé a vtipné dárky, 

kterým se pod stromečkem zasmějete. V Brně na Mojmírově náměstí 15.“ 

Naproti tomu venkovní reklama ve formě cedule před provozovnou je určitě dobrou 

volbou. Potenciálního zákazníka na Gifťák upozorní, zákazníku, který provozovnu 

hledá cíleně, pak pomůže při orientaci. 

Gifťák využívá také reklamu na internetu, od samotných webových stránek, které jsou 

pro e-shop samozřejmostí, přes PPC reklamy, účet na sociálních sítích, budování 

SEO až po srovnávače zboží (Heureka, Zboží.cz, apod.). (Blažo, 2015) 

Webovým stránkám, PPC a účtu na Facebooku se budou věnovat samostatné kapitoly. 

Bannery patří mezi další nástroj, který Gifťák v minulosti vyzkoušel. Panu Blažovi 
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však bylo řečeno, že to pro Gifťák není výhodná forma propagace, takže od roku 

2011 je již vůbec nepoužívá. (Blažo, 2015) 

Gifťák, jak bylo předesláno výše, využívá srovnávače zboží. Heureka i Zboží.cz jsou 

placené služby. Za každý proklik do obchodu se platí. Např. u Heureky, pokud má zboží 

vlastní stránku (tzn., že jedno zboží nabízí více obchodů), jsou prokliky 

i za 10Kč/proklik, přičemž se platí především za první tři pozice v oranžovém rámečku. 

Pokud zboží nemá vlastní stránku (tzn., že je možné ho vyhledat pouze ve fulltextu), 

proklik je za 1 Kč. (Blažo, 2015) 

2.8.2 PPC 

PPC tvoří a spravuje pan Blažo sám. Zpočátku Gifťáku společnost Ataxo vytvořila 

kampaně, pan Blažo práci převzal a upravil, protože se mu nelíbila jejich správa. Doteď 

kampaně fungují tak, jak je modifikoval on. Dle jeho názoru je ale potřeba provést 

revizi. Dále pak vytvořil pár vlastních kampaní, kterým se dle jeho soudu vcelku daří. 

Jako PPC Gifťák využívá jen textové reklamy ve vyhledávačích. (Blažo, 2015) 

2.8.3 Podpora prodeje 

Gifťák nabízí slevu 8 % z prvního nákupu (nabídka slevy se objeví na webových 

stránkách po cca 2,5 minutách). Pro zaslání slevy musí zákazník zadat svou e-mailovou 

adresu, tento nástroj tak slouží mimo jiné i ke sbírání e-mailových adres. Slevu 

8 % na další nákup e-shop zasílá také ke každé objednávce. (Blažo, 2015) 

E-shop zkoušel i slevové portály, tuto zkušenost však hodnotí jako ztrátu času. Provize 

takového portálu obvykle činí 25 % z obratu, což je výrazná částka. Navíc portály 

požadují slevu alespoň 50% z normální ceny. Aby na tomto Gifťák vydělal, bylo 

by zapotřebí, aby nabízel zboží s marží alespoň 600 %. (Blažo, 2015) 

2.8.4 Webové stránky 

Webové stránky e-shopu prošly před Vánoci změnou. Ta nebyla příliš razantní, byl brán 

ohled jak na náklady, tak na stálé zákazníky, které by mohla výraznější změna odradit. 

Změny v šabloně e-shopu provádí pouze společnost, od které má Gifťák šablonu 

zakoupenu. Vložení jakéhokoliv dalšího kódu proto představuje pro e-shop náklad 

a ne každý návrh je v tomto ohledu realizovatelný. (Blažo, 2015) 
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Pro lepší představu vzhledu e-shopu je níže uveden printsrceen jeho webových stránek.  

 

Obrázek 16: Vzhled e-shopu Gifťák.cz (Zdroj: Giftak.cz, 2015a) 

Webové stránky Gifťáku mohou působit jednoduše, nepřeplácaně. V levém rohu 

webové stránky je umístěno logo e-shopu. Uprostřed je pak pole pro hledání 

konkrétního produktu, pod tímto polem je základní nabídka (Magazín, O nás, Vše 

o nákupu, Kontakty, Poštovné a doprava, Často kladené dotazy). V pravém rohu 

je možnost přihlášeni (registrace), košík a tlačítka pro volbu měny. V pravém sloupci 

stránky jsou aktuální články, které pro e-shop píší brigádníci. Vlevo jsou pak umístěny 

kategorie, do nichž jsou jednotlivé položky nabídky Gifťáku roztřízeny. Největší část 

webové stránky zabírá nabídka konkrétního zboží, které je na e-shopu nové, 

tzv. novinky. 
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Graf 7: Návštěvnost webových stránek (Zdroj: Google Analytics, 2015) 

Výrazný nárůst návštěvnosti je patrný především v období adventu (8. prosince 2014 

maximum – 1856 návštěv) a v období okolo 10. února 2015 (774 návštěv), na což mohl 

mít vliv blížící se Valentýn na jedné straně, na straně druhé také intenzivní šíření 

dotazníku s odkazem na webové stránky e-shopu. Pro srovnání lze uvést, že návštěvnost 

10. prosince 2013 (maximum roku 2013) dosahovala počtu 1836 návštěv, a 10. února 

2014 počtu 698 návštěv. (Google Analytics, 2015) 

Tabulka 14: Údaje o webových stránkách pro období 1. 1. 2014 - 28. 2. 2015 (Zdroj: Vlastní 

zpracování dle Google Analytics, 2015) 

Návštěvy 
Počet stránek na 

1 návštěvu 

Nových 

návštěv 

Průměrná doba 

trvání návštěvy 

Míra okamžitého 

opuštění 

173 881 3,04 78,31 % 2:31 minut 59,27 % 

 

V tabulce jsou přehledně zpracovány důležité informace o návštěvnosti webových 

stránek e-shopu za období 1. 1. 2014 – 28. 2. 2015. Z celkového počtu návštěvníků 

(173 881) bylo 78,31 % nových. Míra okamžitého opuštění, tzn. že uživatel opustil web 

už na vstupní stránce, aniž by uskutečnil interakci, činila 59,27 %. Průměrná doba trvání 

návštěvy byla 2:31 minuty a průměrně při jedné návštěvě byly zobrazeny 3 stránky. 

(Google Analytics, 2015) 

 

 

Graf 8: Zdroje návštěvnosti (Zdroj: Vlastní zpracování dle Google Analytics, 2015) 
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Výrazně nejčastějším zdrojem návštěvnosti e-shopu jsou placené výsledky 

ve vyhledávání (PPC), které tvoří téměř polovinu (48,13 %). Přibližně čtvrtinu 

(25,16 %) pak tvoří přirozený výsledek hledání (SEO), 16,9 % odkazy (linkbuilding), 

7,04 % přímé zadání (návštěvník přímo zadá adresu webové stránky Gifťáku), 

1,45 % sociální sítě (Facebook), 0,91 % jiné zdroje a 0,41 % e-mailing (newslettery). 

(Google Analytics, 2015) Především potenciálu Facebookového účtu není naplno 

využito. 

Tabulka 15: Zařízení, na nichž jsou webové stránky prohlíženy (Zdroj: Vlastní zpracování dle Google 

Analytics, 2015) 

ZAŘÍZENÍ PC Mobilní telefon Tablet 

Podíl 81,97 % 12,50 % 5,53 % 

 

V tabulce 16 je znázorněn podíl zařízení využívaných k navštěvování webových stránek 

e-shopu. Jednoznačně převažují počítače. Mobilní telefony a tablety tvoří dohromady 

necelou pětinu. (Google Analytics, 2015) 

2.8.5 Facebook 

Facebookový účet Gifťáku funguje od roku 2010 a má 11 194 fanoušků a hodnocení 

5 hvězdiček z pěti. Účet obsahuje základní údaje o e-shopu, logo, fotografie některých 

produktů a jsou zde sdíleny PR články. (Facebook, 2015c) Nabírání fanoušků probíhalo 

přes agenturu, většina z nich jsou proto tzv. „mrtvé duše“ (např. fanoušci ze zahraničí, 

kteří mají několik účtů na Facebooku). Z tohoto důvodu už by pan Blažo takovouto 

cestu nabírání fanoušků nezvolil. (Blažo, 2015) Toto zjištění znamená, že by nebylo 

vhodné propagaci produktů na Facebooku cílit přednostně na fanoušky Gifťáku. 

Sponzorované příspěvky začal e-shop využívat před Vánoci. Náklady na sponzorování 

příspěvků se pohybovaly okolo 20€ za týden a bylo jej využíváno především na zboží 

virálního charakteru. Pan Blažo konstatoval, že si toto zboží na základě tohoto 

zobrazení nikdo nekoupil, ale lidem se zboží líbilo a sdíleli stránku dál. V letošním roce 

v prvních sedmi týdnech e-shop zaznamenal z Facebooku 17 objednávek, zatímco loni 

to za stejné období bylo jen 5. Je tedy možné, že měl tento krok vliv. Momentálně 

Gifťák na Facebooku neinzeruje. (Blažo, 2015) 
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V období 1. 1. 2014 – 28. 2. 2015 bylo návštěv zprostředkovaných sociální sítí 2 518, 

konverzí s přispěním ze sociálních sítí pak 644 (celková hodnota konverzí 

18 260,28 Kč).  (Google Analytics, 2015) 

2.8.6 Public relations 

V nabídce webových stránek Gifťáku je mimo jiné i Magazín. Zde jsou články, které 

se věnují různým radám a tipům na dárky, jsou zde rozhovory, recenze produktů apod.  

Články slouží pro pobavení zákazníků, pomáhají při hledání správného dárku, a jsou 

psány jednak za účelem zvyšování prodeje produktů, jednak slouží pro budování SEO. 

Ukázka PR článku viz Příloha č. 2. (Blažo, 2015) 

Na grafu níže je znázorněn vývoj návštěvnosti Magazínu v období od 1. 5. 2014 

do 28. 2. 2015. (Pozn.: před 1. květnem 2014 měření neprobíhalo) 

 

Graf 9: Návštěvnost Magazínu (Zdroj: Google Analytics, 2015) 

Velké výkyvy lze pozorovat 15. října 2014, což bylo zapříčiněno odesláním 

newsletteru, v němž byly odkazy na články na Magazínu. Dle pana Blaža lidi více 

zajímají články na Magazínu než zboží prezentované v newsletteru, což vnímá jako 

výhodu. Lidé si rádi něco zajímavého přečtou, nikdo je nenutí si něco kupovat, ale 

přesto se jim zboží do podvědomí dostane a možná si i uloží stránku e-shopu, aby jim 

v budoucnu nic neuniklo. To vystihuje záměr Magazínu - ne přímý prodej, ale podpora 

prodeje. (Blažo, 2015) 

Výrazný nárůst návštěvnosti lze pozorovat v období adventu a v období okolo 

11. února 2015, na což mohl mít vliv blížící se Valentýn. (Google Analytics, 2015) 

V tabulce níže jsou zpracovány údaje o podílu jednotlivých zdrojů na návštěvnosti 

Magazínu. Opět se jedná o interval od 1. 5. 2014 do 28. 2. 2015. 
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Z tabulky je patrné, že nejčastěji je zdrojem návštěvnosti Magazínu vyhledavač Google 

prostřednictvím přirozeného výsledku vyhledávání. Dalším významným zdrojem 

je vyhledavač Seznam, kde jde opět o přirozený výsledek vyhledávání. Na třetím místě 

jsou pak odkazy z e-shopu, následovány newslettery. (Google Analytics, 2015) 

Ty by chtěli provozovatelé Gifťáku posílat 2x do měsíce, ale zatím se jim to příliš 

nedaří. Alespoň jednou za měsíc však newslettery zasílají. Pro tento nástroj Gifťák 

využívá služby MailChimp. (Blažo, 2015) Zde lze opět vypozorovat nevyužitý 

potenciál sociálních sítí. 

Tabulka 16: Zdroje návštěvnosti Magazínu (Zdroj: Vlastní zpracování dle Google Analytics, 2015)  

ZDROJ/MÉDIUM Návštěvy (celkem 9 695) Podíl z celku v % 

google / přirozený výsledek hledání 3 360 34,66 % 

seznam / přirozený výsledek hledání 2 962 30,55 % 

giftak.cz / odkazy 1 179 12,16 % 

(direct) / (none) 559 5,77 % 

newsletter / emailing 297 3,06 % 

google.cz / odkazy 194 2,00 % 

zertovne-predmety.heureka.cz/ odkazy 191 1,97 % 

zena-in.cz / odkazy 167 1,72 % 

gadgets.heureka.cz / odkazy 103 1,06 % 

Giftak_hlavni seznam / email 96 0,99 % 

 

2.9 Marketingový průzkum 

Cílem dotazníku bylo přinést podněty a tipy na zlepšení v oblasti internetového 

obchodu, ilustrovat preference zákazníků, představit produkty, které jsou touto formou 

nejčastěji nakupovány a v neposlední řadě zjistit názor respondentů na webové stránky 

Gifťáku, jeho nabídku produktů a celkový dojem, jakým na návštěvníky stránek e-shop 

působí. Dotazník byl určen pro širokou veřejnost, nikoliv pouze pro zákazníky Gifťáku, 

a to z toho důvodu, že o hodnocení jeho spolehlivosti, kvality a vůbec spokojenosti 

zákazníků s tímto e-shopem vypovídají již výsledky recenzí zveřejněné na zbožovém 

srovnávači Heureka a zpracované v kapitole výše.  

První část tohoto dotazníku by měla přinést odpovědi na to, jaký je názor veřejnosti 

na elektronické obchodování. Část druhá pak má posoudit, jak, především na nové 

návštěvníky webu Gifťáku, zapůsobí zpracování stránek, zda jim připadá přehledné 

a zajímavé. 
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Marketingový průzkum byl proveden metodou písemného dotazování pomocí 

strukturovaného dotazníku. Sběr dat probíhal ve dnech 3. 2. 2015 - 21. 2. 2015. 

Dotazník obsahoval především uzavřené otázky, kde bylo možné vybrat z více možných 

odpovědí. Respondenti měli možnost u některých otázek doplnit svou vlastní odpověď 

do kolonky jiné, pokud se neztotožňovali s žádnou z nabízených možností nebo pokud 

chtěli zahrnout více možných odpovědí. Dotazník byl distribuován elektronicky, kdy 

na stránce Vyplnto.cz byl dotazník sestaven a spuštěn pro širokou veřejnost. Dotazník 

mohl vyplnit každý návštěvník webové stránky. Pro zajištění většího množství 

respondentů byl pak odkaz na dotazník uveřejněn na sociálních sítích a rozesílán 

prostřednictvím e-mailu.  

Dotazník byl větvený, tzn. různě se větvil  podle odpovědí respondentů, kdy maximální 

počet otázek pro respondenta činil 21 (průměr 16,4). Průběžná doba vyplnění dotazníku 

činila přibližně 6 minut. 

Obsah dotazníku byl před publikováním konzultován s provozovateli e-shopu. 

Znění celého dotazníku viz Příloha č. 1. 

2.9.1 Výsledky dotazníkového šetření 

Marketingového průzkumu se zúčastnilo celkem 126 respondentů, z nichž 

63,49 % (80) tvořily ženy, a 36,51 % (46) tvořili muži. Převahu tvořili respondenti 

ve věku 19-25 let (65,87 %), následováni věkovými skupinami 26-35 let (19,05 %), 

46-55 let (5,56 %), 36-45 let (5,56 %), 18 a méně (2,38 %) a 56-65 (1,59 %). 

 

Graf 10: Věk respondentů (Zdroj: Vlastní zpracování) 

65,87% 
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Pouze 3 respondenti uvedli, že nemají žádnou zkušenost s nákupem přes e-shop, 

přičemž všichni tři uvedli jako důvod nedůvěru (raději si vše pořádně naživo 

prohlédnou a osahají, než to koupí).  

Dále byli respondenti dotazováni na to, zda při nákupu zboží jiné než denní spotřeby 

častěji volí e-shop či kamennou prodejnu.  

 

Graf 11: Nejčastější forma nákupu zboží jiné než denní spotřeby. (Zdroj: Vlastní zpracování) 

Převažuje odpověď, kdy je forma nákupu přibližně rovnoměrně rozložena mezi online 

nakupování a nákup v kamenné prodejně. Přesto nákup v kamenných prodejnách 

upřednostňuje 27,64 % (34 respondentů) z dotazovaných, kdy nejčastějším důvodem 

je nedůvěra (85,29 %), následovaná názorem, že kamenné prodejny plně uspokojují 

potřeby respondenta a není proto nutné služeb e-shopů využívat (17,65 %). Pouze jeden 

respondent uvedl jako důvod omezený přístup k internetu. Respondenti mohli označit 

více odpovědí. Skupině respondentů upřednostňujících nákup v kamenných prodejnách 

pak byla položena otázka, zda existuje impuls, který by je nalákal k častějšímu využití 

e-shopu. Zde se nejčastěji objevila odpověď, že ano, a to v případě výrazně nižší ceny 

(38,24 %), nebo v případě originálního zboží, které respondent jinde nesežene 

(35,29 %). I u této otázky mohli respondenti označit více odpovědí. 

Všem respondentům, kteří mají zkušenosti s nákupem přes e-shop byla položena otázka, 

jak často nákupu přes internet využívají.  

54,47% 27,64% 

17,89% 
Zhruba půl na půl. (67) 

Nákup v kamenných 
prodejnách. (34) 

Nákup přes e-shop. (22) 
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Graf 12: Frekvence nákupu přes internet (Zdroj: Vlastní zpracování) 

Z grafu je patrné, že většina respondentů využívá internetového obchodování 

3-6 x za rok (48,78 %), naopak nejméně početnou skupinu tvoří respondenti, kteří přes 

e-shop nakupují několikrát za měsíc (7,32 %). 

 

Graf 13: Nejčastěji nakupované zboží přes e-shop (Zdroj: Vlastní zpracování) 

I u otázky ohledně nejčastěji nakupovaného zboží přes internet mohli respondenti zvolit 

více odpovědí. Za nejčastěji nakupované zboží označili elektroniku (67,48 %), 

oblečení (43,09 %) a dárkové zboží všeho druhu (39,84 %). Mezi další často uváděné 

odpovědi patřily kosmetika, zážitky, bytové doplňky, šperky a knihy. 

Další položená otázka se týkala způsobu výběru zakoupeného produktu.  

Z výsledků vyplynulo, že téměř polovina respondentů koupí pouze to, co hledá. 

Nezanedbatelné množství respondentů (30,08 %) však koupí kromě hledaného produktu 

také něco dalšího, co je na e-shopu zaujalo. Proto je důležité umět zaujmout 

doplňkovými, případně podobnými produkty. Jen velmi zřídka se objevila odpověď, 

že respondent hledá produkt bez předchozí představy, co by chtěl zakoupit (3,25 %). 

48,78% 

30,08% 

13,82% 
7,32% 

3-6 x za rok. (60) 

Téměř každý měsíc. (37) 

1-2 x za rok. (17) 

Několikrát za měsíc. (9) 
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Graf 14: Způsob hledání produktu (Zdroj: Vlastní zpracování) 

V následující otázce měli respondenti uvést, zda mají nějaký konkrétní oblíbený 

e-shop. Většina (91) respondentů uvedla, že oblíbený e-shop nemá. Otázka byla 

otevřená a zbylých 35 respondentů pak nejčastěji uvedlo mezi svými oblíbenými 

e-shopy Mall.cz (4), Alza.cz (4), CZC.cz (3), ebay (3) a Parfums.cz (3). Mezi důvody, 

proč je právě daný e-shop respondentův oblíbený, se nejčastěji objevoval široký výběr, 

dodej na pobočku, dostupnost, cena, rychlost a spolehlivost dodání, originální předměty 

a servis. 

Pro zjištění, co respondenti u českých e-shopů postrádají, byla v dotazníku také otázka, 

zda mají české e-shopy nějaké rezervy. Respondenti mohli označit více odpovědí 

a dopsat i svou vlastní. 

Tabulka 17: Nedostatky českých e-shopů (Zdroj: Vlastní zpracování) 

Mají české e-shopy nějaké rezervy? Procento respondentů 

Ano - spolehlivost a rychlost dodání. 33,33 % 

Ne. 30,08 % 

Ano - komunikace se zákazníky. 27,64 % 

Ano - možnosti platby. 21,95 % 

Ano - nedostatečně široký sortiment. 17,07 % 

Ano – přehlednost. 3,25 % 

 

Z výsledků lze vyčíst, že největší slabinu českých e-shopů vidí respondenti 

ve spolehlivosti a rychlosti dodání, dále pak v komunikaci se zákazníky, možnostech 

platby, nedostatečně široké nabídce a přehlednosti. V odpovědích se objevila také cena, 

47,97% 

30,08% 

18,70% 

3,25% 

Koupíte jen to, co konkrétně hledáte. (59) 

Koupíte to, co jste hledali, a navíc ještě něco 
dalšího, co vás na e-shopu zaujalo. (37) 

Někdy se necháte zlákat jinou nabídkou, 
která původní záměr vytlačí. (23) 

Většinou jdete naslepo, spoléháte, že při 
procházení e-shopů narazíte na něco 
zajímavého a to pak koupíte. (4) 
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nedostatek výdejních míst, přesné údaje o zboží, nemožnost filtrování zboží a čekací 

doba (zboží není skladem). 

Další otázka se věnovala problematice bonusových programů spojených s registrací. 

Zde 50,41 % respondentů zvolilo odpověď, že si raději objednají bez registrace, protože 

je to rychlejší, 43,09 % zvolilo odpověď Ano – tedy že oceňují možnost registrace 

spojené s bonusy. Zbylých 6,5 % pak napsalo odpověď vlastními slovy, kde 

převažovala odpověď objednání bez registrace z jiných než výše uvedených důvodů 

(newslettery, mnoho hesel apod.). Gifťák bonusové programy využívá, jak popisuji 

výše. Jedná se o poměrně jednoduché schéma, kdy zákazník obdrží slevový kód 

na e-mail. Pan Blažo považuje tuto formu za zcela vyhovující, neboť nevyžaduje 

složitou úpravu šablony webu.  

Tabulka 18: Jak jsou pro respondenta důležité jednotlivé parametry - 1 (hodně), 5 (vůbec) (Zdroj: 

Vlastní zpracování) 

 Průměr Rozptyl 

Cena 1.577 0.797 

Dobré recenze e-shopu 1.911 1.236 

Rychlé dodání 2.049 1.022 

Komunikace 2.171 0.89 

Předchozí zkušenost s e-shopem 2.203 1.284 

  

Při seřazení dle průměrné hodnoty důležitosti pro respondenta je patrné, 

že se na předních příčkách nejčastěji objevovala cena, následována dobrými recenzemi, 

rychlím dodáním, komunikací a až na posledním místě byla předchozí zkušenost 

s e-shopem.  

Následující série otázek se již zaměřila na Gifťák samotný. První otázka, která byla 

položena všem, zjišťovala, zda respondent Gifťák zná. Kladně odpovědělo pouze 

7 (5,56 %) respondentů. Těchto sedm respondentů pak mělo označit, odkud 

se o Gifťáku dozvěděli. Ve dvou případech to bylo od známého, v dalších dvou 

prostřednictvím sociálních sítí, dvakrát bylo uvedeno, že se při hledání produktu na 

internetu objevil Gifťák v nabídce a jednou z inzerátu uveřejněného na webových 

stránkách jobs.cz. 
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Po této otázce byli respondenti odkázáni na webové stránky Gifťáku, které měli 

následně ohodnotit pomocí škály od 1 (výborné) po 5 (nedostatečné). Výsledky jsou 

uvedeny v tabulce níže. 

Nejlepší ohodnocení získalo rozdělení produktů do kategorií, poměrně dobrého 

výsledku dosáhla také funkčnost a přehlednost stránek. Vzhled, celkový dojem 

a originalita byly ohodnoceny hůře. 

Tabulka 19: Hodnocení webových stránek (Zdroj: Vlastní zpracování) 

 Průměr Rozptyl 

Rozdělení produktů do kategorií 2.286 0.791 

Funkčnost 2.31 0.642 

Přehlednost 2.317 0.947 

Vzhled 2.635 0.803 

Celkový dojem 2.651 0.83 

Originalita 3.183 1.292 

 

Další dotaz byl směřován přímo na rozdělení produktů do kategorií. Respondent musel 

zvolit jednu z nabízených odpovědí, případně mohl napsat odpověď vlastní. 

 

Graf 15: Hodnocení rozdělení do kategorií (Zdroj: Vlastní zpracování) 

Z výsledků vyplynulo, že většina respondentů považuje rozdělení produktů do kategorií 

za přehledné (42,86 %), pár kategorií by ubralo 33,33 % respondentů, 

17,46 % respondentů by pak naopak nemělo obavy ještě další kategorie přidat. Mezi 

otevřenými odpověďmi se často vyskytovala doporučení, jak rozdělení vylepšit. 

Například seřadit kategorie podle abecedy, utvořit podkategorie, zkusit vyšší míru 

strukturování (rozkliknutí do stromu). 
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Předposlední otázka v dotazníku se snažila zjistit, zda respondenty něco na webových 

stránkách Gifťáku na první pohled zaujalo. Výsledky jsou zpracovány v tabulce. 

Respondent mohl zvolit více odpovědí a měl možnost napsat vlastní vyjádření. 

Tabulka 20: Zapůsobilo na respondenty něco na první pohled? (Zdroj: Vlastní zpracování) 

 Procento respondentů 

Ne. 61,9 % 

Ano - zboží. 26,19 % 

Ano - kategorie. 3,17 % 

Ano - články v pravém sloupci webové stránky. 2,38 % 

 

Nejčastější odpovědí bylo, že respondenta nic na první pohled nezaujalo (61,9 %). 

Přibližně čtvrtinu (26,19 %) respondentů pak zaujalo zboží, 3,17 % kategorie 

a 2,38 % články v pravém sloupci webové stránky. U otevřených odpovědí se pak 

objevilo dvakrát logo, třikrát přehlednost a čitelnost textu, respondenti také ocenili jako 

velké plus, že je stránka bez zbytečných ozdob, které nejdou ruku v ruce s přehledností. 

Objevily se opět i tipy na zlepšení, např.: „Stránka je pěkná, je i vše tam, kde by člověk 

čekal, přesto by neškodilo strukturu zvýraznit, kategorie Novinky a Pro koho defaultně 

zabalit. I trochu produktů více na obrazovku vedle sebe, scrollování obrazovky je fakt 

peklo! Hlavně v kategoriích.“ 

Poslední otázka zjišťovala, zda by respondenti zvolili Gifťák.cz k nákupu dárku pro své 

blízké. V případě záporné odpovědi pak mohli napsat její odůvodnění. 

 

Graf 16: Zvolili by respondenti Gifťák.cz pro nákup dárku pro své blízké? (Zdroj: Vlastní 

zpracování) 

 

 

Nejčastěji se vyskytovala odpověď „Možná.“ (65 %). Kvůli nevyhovujícímu 
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Ne - z jiného důvodu. (8) 
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sortimentu pak volilo zápornou odpověď 18,33 % respondentů, 10 % respondentů 

odpovědělo, že by Gifťák zvolilo pro nákup dárku pro své blízké a 6,67 % respondentů 

uvedlo, že by služeb Gifťáku za tímto účelem nevyužilo z jiného než výše uvedeného 

důvodu. Zde se v otevřených odpovědích vyskytovalo, že respondenta nezaujal web, 

odpuzoval jej produkt na úvodní straně (konkrétně černé rukavice pro smartphony), 

nebo se mu zdál e-shop nedůvěryhodný. Z výsledků plyne, že velké množství 

respondentů by o nákupu dárku v Gifťáku přinejmenším uvažovalo. Z negativních 

ohlasů plyne, že je nutné svědomitě volit produkty, které se jako první zobrazí 

po načtení webové stránky. V opačném případě totiž mohou návštěvníka stránek 

produkty odradit. 

2.9.2 Shrnutí výzkumu 

Cíl výzkumu, blíže specifikovaný na začátku kapitoly, byl splněn. Z výzkumu 

vyplynulo, že jen málo lidí nemá v dnešní době zkušenosti s nákupem přes internet. 

Mnoho lidí se přiklání k variantě využívání jak kamenných, tak elektronických 

obchodů, přičemž většina uvedla, že nákupu z e-shopu dá přednost 3-6 x za rok. 

K nákupu přes internet lidé nejčastěji přistoupí při koupi elektroniky, oblečení 

a dárkového zboží. Nabídka Gifťáku spadá právě do kategorie dárkového zboží, jehož 

důležitou součástí jsou tzv. gadgets, což jsou technické „vychytávky“ nezřídka právě 

z oblasti elektroniky.  

Důležitým zjištěním je také fakt, že téměř třetina respondentů při nákupu na internetu 

koupí nejen věc, kterou hledali, ale i něco dalšího, co je na e-shopu, z nějž nakupují, 

zaujalo. Z průzkumu také vyplynulo, že většina respondentů nemá oblíbený e-shop, 

těmi, kteří však oblíbený e-shop mají, byly často uváděny Mall.cz, Alza.cz, 

Parfums.cz, CZC.cz a ebay. Výběr byl nejčastěji odůvodněn příznivými cenami, 

širokým výběrem sortimentu, dostupností výdejního místa, servisem apod.  

Největší rezervy českých e-shopů jsou viděny ve spolehlivosti a rychlosti dodání 

a komunikaci se zákazníkem. Výrazná část respondentů (43,09 %) pak uvedla, 

že oceňuje možnost registrace a bonusových programů. Při výběru e-shopu 

respondenti považují za nejdůležitější parametry cenu, kladné recenze a rychlé 

dodání. 
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Jen velmi malé procento respondentů se již s Gifťákem dříve setkalo. Při hodnocení 

jeho webu dosáhly nejlepších výsledků rozdělení produktů do kategorií, funkčnost 

a přehlednost. Pokud respondenty na webových stránkách Gifťáku něco zaujalo, byly 

to nejčastěji samy jím nabízené produkty. Nadpoloviční většina respondentů pak 

na otázku, zda by zvolili Gifťák k nákupu dárku pro své blízké, odpověděla, že možná 

ano. 

2.10 SWOT analýza 

Výsledky všech předchozích analýz jsou shrnuty ve SWOT analýze. Ta je zpracována 

do tabulky níže. Konkrétní faktory SWOT analýzy jsou pak v podkapitole 

vyhodnoceny, kdy na základě výsledku je stanovena strategie, na níž by bylo vhodné 

se zaměřit v návrhové části. 
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Tabulka 21: SWOT analýza (Zdroj: Vlastní zpracování) 

Silné stránky Slabé stránky 

 

 Flexibilita v reakcích na změny trhu.  

 Jednoduchá organizační struktura.  

 Adekvátní technická vybavenost.  

 Zkušenosti, know-how. 

 Dobré vztahy mezi pracovníky. 

 Originální zboží, průkopnictví 

u některých produktů. 

 Široké cenové rozpětí. 

 

 Omezený rozpočet na propagaci. 

 Malé objednací dávky – nedosažení 

na množstevní slevy. 

 Malé skladovací prostory – omezení 

v propagaci sezónního zboží. 

 Šíře sortimentu v porovnání s většími 

konkurenty. 

 Umístění prodejny daleko od centra 

města. 

 Slabé povědomí o e-shopu. 

Příležitosti Hrozby 

 

 Nízké náklady na změnu dodavatele 

(z pohledu podniku). 

 Podpora malých a středních podniků 

ze strany státu a EU. 

 Kampaň cílená na studenty. 

 Rozšíření nabízeného zboží. 

 Dobré recenze – informovat o nich. 

 Rozšíření služeb (zvýhodněné dodací 

podmínky, otevírací doba, platba 

kartou). 

 Zvýraznění USP. 

 Zefektivnění propagace na Facebooku. 

 Efektivní využití linkbuildingu. 

 

 Nízké bariéry vstupu mohou zapříčinit 

rychlý nárůst konkurence. 

 Nízké náklady na změnu dodavatele 

(z pohledu zákazníka). 

 Velké množství substitutů. 

 Silní konkurenti v segmentu. 

 Zvýšení daní. 

 Nízká návštěvnost webu. 

 Legislativní opatření znevýhodňující 

provozovatele e-shopů. 

 Nutnost aktualizace PPC. 
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2.10.1 Vyhodnocení SWOT analýzy 

V tabulce níže jsou k jednotlivým nalezeným faktorům SWOT analýzy přiřazeny váhy 

významnosti. Ty byly stanoveny na základě vlastního pozorování, analýzy trhu 

a rozhovoru s panem Blažom. Dále bylo stanoveno ohodnocení jednotlivých faktorů 

o škále 1 až 10 pro silné stránky a příležitosti, kde 1 znázorňuje nejnižší a 10 nejvyšší 

ohodnocení. Pro slabé stránky a hrozby byla určena obdobná škála, a to v rozmezí  

-1 až –10, kde –1 opět značí nejnižší a –10 nejvyšší ohodnocení daného faktoru. 

Sloupec s ohodnocením je v tabulce označen zkratkou H., sloupec vyjadřující výslednou 

bodovou hodnotu, které faktor dosáhl, je označen zkratkou B. 

Tabulka 22: Vyhodnocení faktorů silných a slabých stránek (Zdroj: Vlastní zpracování) 

S Váha H. B. W Váha H. B. 

Flexibilita v reakcích 

na změny trhu. 
0,25 6 1,5 

Omezený rozpočet 

na propagaci. 
0,15 -5 -0,75 

Jednoduchá org. 

struktura. 
0,1 7 0,7 

Malé objednací 

dávky (nedosažení 

na množstevní 

slevy). 

0,1 -7 -0,7 

Adekvátní technická 

vybavenost. 
0,15 7 1,05 

Malé skladovací 

prostory. 
0,05 -7 -0,35 

Zkušenosti, 

know-how. 
0,15 8 1,2 

Šíře sortimentu v 

porovnání s většími 

konkurenty. 

0,25 -6 -1,5 

Dobré vztahy mezi 

pracovníky. 
0,05 7 0,35 

Umístění prodejny 

daleko od centra 

města. 

0,2 -7 -1,4 

Originální zboží, 

průkopnictví u 

některých produktů. 

0,15 8 1,2 
Slabé povědomí o 

e-shopu. 
0,25 -7 -1,75 

Široké cenové rozpětí. 0,15 8 1,2 

 

   

SOUČET 1  7,2 SOUČET 1  -6,45 
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Tabulka 23: Vyhodnocení faktorů příležitostí a hrozeb (Zdroj: Vlastní zpracování) 

O Váha H. B. T Váha H. B. 

Nízké náklady na 

změnu dodavatele. 
0,1 7 0,7 

Nízké bariéry 

vstupu -  rychlý 

nárůst konkurence. 

0,15 -8 -1,2 

Podpora malých a 

středních podniků ze 

strany státu a EU. 

0,05 6 0,3 

Nízké náklady na 

změnu dodavatele 

(pro zákazníky). 

0,15 -8 -1,2 

Kampaň cílená na 

studenty. 
0,2 9 1,8 

Velké množství 

substitutů. 
0,15 -6 -0,9 

Rozšíření nabízeného 

zboží. 
0,1 6 0,6 

Silní konkurenti v 

segmentu. 
0,2 -7 -1,4 

Dobré recenze – 

informovat o nich. 
0,1 8 0,8 Zvýšení daní. 0,05 -5 -0,25 

Rozšíření služeb. 0,05 5 0,25 
Nízká návštěvnost 

webu. 
0,1 -7 -0,7 

Zvýraznění USP. 0,1 8 0,8 

Legislativní 

opatření 

znevýhodňující 

e-shopy. 

0,1 -6 -0,6 

Zefektivnění 

propagace na 

Facebooku. 

0,2 9 1,8 
Nutnost aktualizace 

PPC. 
0,1 -7 -0,7 

Efektivní využití 

linkbuildingu. 
0,1 9 0,9     

SOUČET 1  7,95 SOUČET 1  -6,95 

 

Výsledkem ohodnocení matice SWOT je zjištění, že výsledné bodové hodnocení 

silných stránek dosahuje hodnoty 7, slabých stránek -6,45, příležitostí 7,95 a hrozeb 

-6,95. Nejvyššího hodnocení dosahuje Gifťák v oblasti příležitostí.  

V dalším kroku je třeba vyjádřit součet bodových hodnot silných a slabých stránek, což 

je hodnota 0,75, obdobně se pak postupuje při vyjádření součtu bodových hodnot 

příležitostí a hrozeb, kde výsledkem je hodnota 1. Z těchto souřadnic lze vytvořit graf 

se čtyřmi kvadranty (S, W, O, T). Cílem je nalezení oblasti, v níž se e-shop právě 

nachází. 
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Graf 17: Grafické znázornění syntézy kvadrantů O, T, S, W z výsledků hodnocení SWOT matice 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

Výsledný bod má souřadnice [0,75; 1] a nachází se tedy v kvadrantu O a S. To značí 

důraz na ofenzivní strategii, která se vyznačuje maximalizací silných stránek spolu 

s maximalizací příležitostí. Výsledná bilance ohodnocení SWOT matice je hodnota  

-0,25, což značí velký prostor pro zlepšení. 

2.11 Shrnutí analytické části 

Tato část práce obsahuje kromě základních údajů o e-shopu také analýzy jeho vnitřního 

a vnějšího prostředí. Konkrétně byly provedeny analýzy marketingového mixu, 

zákazníků, 7 S, dále analýza obecného okolí SLEPT, analýza oborového okolí 

prostřednictvím Porterovy analýzy pěti sil včetně bližšího srovnání s hlavními 

konkurenty a analýza komunikačního mixu e-shopu. Informace pro návrhovou část 

poskytl také veřejný průzkum, který proběhl prostřednictvím veřejného dotazníku.  

Poznatky ze všech provedených analýz a z výstupů z dotazníku pak byly podkladem pro 

zjištění faktorů SWOT analýzy, přičemž faktory byly následně vyhodnoceny. Tím bylo 

v analytické části dospěno k závěru, že v návrhové části je třeba klást důraz na 

ofenzivní strategii, tedy zaměřit se především na maximalizaci silných stránek e-shopu 

a jeho příležitostí.   
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3 NÁVRHOVÁ ČÁST 
Návrhová část práce vychází z předchozích dvou kapitol. Obsahuje návrhy konkrétních 

komunikačních nástrojů vhodných pro vybraný e-shop, postup jejich zavedení a jejich 

ekonomické zhodnocení. Následná aplikace těchto návrhů by měla e-shopu dopomoci 

ke zvýšení loajality stávajících zákazníků, získání zákazníků nových a k proniknutí 

do širšího povědomí společnosti tak, aby nedošlo k naplnění hrozby poklesu tržeb. 

Stěžejní pro výběr těchto nástrojů byla SWOT analýza. 

Na základě analýzy stávajícího komunikačního mixu e-shopu Gifťák.cz jsem dospěla 

k závěru, že se e-shop snaží využívat moderní techniky, nepodceňuje význam propagace 

a uvědomuje si velkou konkurenci v odvětví. Přesto si však myslím, že existují mezery 

v tomto mixu, které bych ráda vyplnila vlastními návrhy na jeho zlepšení.  

3.1 Stanovení rozpočtu komunikace 

E-shop si na komunikační mix vyhrazuje zpravidla částku ve výši přibližně 

10 % z obratu. Konkrétně v roce 2014 tvořily výdaje za tuto položku 10,4 % z obratu 

(222 496 Kč). Z toho přibližně 125 000 Kč bylo vydáno na PPC reklamy. (Blažo, 2015) 

Vzhledem k tomu, že PPC reklamy si e-shop zachová i v příštím roce, stejně tak psaní 

PR článků brigádníky (publikováno má být přibližně 10 článků měsíčně při ceně 

150 Kč/článek), které pro příští rok představují předpokládaný náklad ve výši 

18 000 Kč, rozpočet na návrhy je ponížen o tyto dvě položky. Po konzultaci s panem 

Blažom je tak výslednou částkou, představující rozpočet na navrhované nástroje, 

80 000 Kč. 

3.2 Cílová skupina 

Podle statistik z Google Analytics jsou zákazníky Gifťáku nejčastěji lidé ve věku 

25-34 let, tedy mladí pracující lidé. Další početnou skupinou zákazníků e-shopu jsou 

lidé ve věku 18-24 let, tj. mladí pracující lidé a studenti vysokých škol. Důvodem pro 

zaměření se na vysokoškolské studenty je také fakt, že počet studentů v Brně přesahuje 

80 000 a Gifťák disponuje širokým rozpětím cen, což může být pro tento segment, 

ve většině případů nevýdělečných dospělých lidí, lákadlem. 

Propagace tedy bude zacílena na tyto dvě skupiny zákazníků, jejichž transakce tvoří 

více než polovinu z celkového objemu prodeje.  
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3.3 Strategie komunikačního mixu 

Při výběru marketingových aktivit pro optimalizaci komunikačního mixu jsem 

přihlížela k požadavkům pana Blaža, který kladl důraz na to, aby byly voleny nástroje 

pokud možno levné a co nejlépe měřitelné. Z takovýchto nástrojů jsem pak vybrala ty, 

které by podpořily cíl práce a naplnily přání majitelů e-shopu, tedy aby správná 

propagace dopomohla ke kontinuálnímu přiměřenému růstu tržeb. 

Gifťák mnoho nástrojů komunikačního mixu již užívá, k většině z nich si vede 

i podrobné statistiky úspěšnosti, které byly zpracovány a využity v analytické části 

práce. Na základě výsledků analýz jednotlivých stávajících komunikačních nástrojů 

bude navržena jejich optimalizace a rozšíření komunikačního mixu o chybějící vhodné 

prvky propagace, které budou podrobně popsány v následujících kapitolách. Konkrétně 

se jedná o tyto nástroje komunikačního mixu: 

 Reklama – v rámci optimalizace reklamy se návrh věnuje čtyřem okruhům: 

o Návrhu optimalizace webových stránek tak, aby byly eliminovány 

nedostatky zjištěné v analytické části z veřejného dotazníku. 

o Multiproduktové reklamě na Facebooku s využitím remarketingu. 

o Sponzorovanými příspěvky na Facebooku. 

o Konverzní reklamě na Facebooku. 

 Public relations – zaměření se na USP. 

 WOM – návrh nástrojů, které budou, stejně jako sortiment Gifťáku, originální 

a zajímavé a to natolik, aby se šířily mezi další potenciální zákazníky e-shopu 

prostřednictvím Word of Mouth. 

 Linkbuilding – návrh způsobu hledání partnerských webů. 

3.4 Reklama 

Gifťák již v minulosti využil několik forem reklamy. Pan Blažo vždy volí raději online 

propagaci a to platí i pro tuto její formu. Nejdůležitějším prvkem reklamy e-shopu jsou 

webové stránky. Ty byly zhodnoceny respondenty v dotazníku uvedeném v analytické 

části a od zjištěných výsledků se odráží návrh na jejich změnu. 

Dále z analytické části vyplynulo, že Gifťák disponuje nevyužitým potenciálem 

v oblasti propagace na Facebooku. Z tohoto důvodu bude navržena multiproduktová 
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reklama na Facebooku, konverzní reklama a sponzorování příspěvků na Facebooku. 

V kapitole níže věnující se WOM bude ještě z řad reklamy navržen způsob propagace 

pro podporu WOM v počáteční fázi nasazení samotného nástroje. 

3.4.1 Optimalizace webových stránek 

Z výsledků analýz vyplynulo, že webové stránky Gifťáku jsou přehledné a funkční, 

respondenti dotazníku však postrádali originalitu a celkový dojem z webu také 

nehodnotili příliš pozitivně. Některým respondentům chybělo více produktů 

na prostoru, který se zobrazí po načtení webové stránky.  

Na základě těchto zjištění bych pro eliminaci zmíněného nedostatku navrhla volbu jiné 

šablony. Inspirací může být například řešení konkurenčního e-shopu DárkyHry.cz, kdy 

hned při načtení stránky se v její horní části zobrazí obrázky produktů vázaných k určité 

kategorii (např. Trička s potiskem, Nahřívací plyšáci, Svatební dary). Níže se pak 

zobrazí posunovací pás se třemi produkty, které se v krátkém časovém intervalu sunou 

jeden po druhém vlevo, a každý pohyb znamená zobrazení dalšího produktu. Při 

scrollování níže jsou pak v šesti řadách zobrazeny dva produkty vedle sebe. V každém 

případě si myslím, že je důležité, aby si Gifťák zachoval rozložení zbylého obsahu 

a především barvy e-shopu, které jsou pro něj typické a korespondují s logem. 

 

Obrázek 17: Doporučené rozložení produktů na stránce (Zdroj: DárkyHry.cz, 2015) 

Náklady jsou v tomto případě představovány částkou nutnou k nákupu nové šablony, 

případně k úpravě šablony stávající. Jednalo by se přibližně o částku 3 000 Kč. 

(Blažo, 2015) 
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Pro zvýšení kvality a důvěryhodnosti obsahu webových stránek pak doporučuji 

provést editaci obsahu. U popisu produktu jsem totiž velmi často narazila na překlepy, 

což může být důvodem, proč někteří respondenti k hodnocení webových stránek 

napsali, že na ně e-shop působí nedůvěryhodně. Např.: 

„Kdo by neznal Eiffelovu věž! Krásnou dominantu Paříže, která byla postavená pro 

mezinárodní výstavu v roce 1889. I když nebyla zprvu mezi frrancouzi velmi oblíbená, 

v dnešní době si bez této stavby Paříž nedokážemem představit. Se svými 300 metry 

výšky byla až do roku 1930 nejvyšší stavbou na světě, než byl dostavěn Empire State 

Buildinf v New Yorku. Uvnitř věže jsou výtahy, které Vás dovezou na samý vrch budovy, 

kde se můžete rozhlédnou po celé Paříži.“ (Gifťák.cz, 2015g) 

Správně napsané texty mohou dopomoci také k lepším pozicím ve vyhledávačích, proto 

by bylo vhodné kontrolu a nápravu provést co nejdříve.  

Editaci bych doporučila zadat opět brigádnicím, neboť editorské práce od zkušených 

copywriterů by byly výrazně dražší. Celkové Gifťák prezentuje 670 produktů 

(Blažo, 2015). S přihlédnutím k tomu, že popisky jsou různě dlouhé (často pouze jedna 

věta, jindy odstavec a více) a že proto nelze jednoznačně určit časovou náročnost 

korektury, navrhuji brigádnici vyplatit jednorázovou odměnu ve výši 2 500 Kč.  

3.4.2 Multiproduktová reklama na Facebooku 

Multiproduktová reklama na Facebooku, anglicky Multi-product Ads, umožňuje 

v rámci jedné reklamy promovat více (až pět) produktů s tím, že každý má svou vlastní 

dopadovou URL, titulek, popis i obrázek.  

Mezi další specifikace Multiproduktové reklamy na Facebooku patří, že za jednotlivé 

produkty se automaticky generuje 1 reklama s logem, dále že titulek může obsahovat 

max. 44 viditelných znaků a popis max. 26 viditelných znaků, doporučený rozměr 

obrázku je 600 x 600 pixelů a jedná se o reklamy, které se zobrazují pouze v kanálu 

vybraných příspěvků na mobilech i stolních počítačích a externích reklamách 

v mobilních zařízeních.  

Při tvorbě jakékoliv reklamy je důležité si uvědomit, s jakými produkty a na koho 

je žádoucí cílit. Například v případě aktuální akční nabídky určitých produktů je možné 
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využít remarketingu a zobrazit tak reklamy pouze uživatelům, kteří na webu navštívili 

sekci s akčním zbožím. S cílením je možné manipulovat nejen na základě vlastního 

okruhu uživatelů, ale také s využitím zájmů či chování uživatelů. 

Reklamní systém Facebooku má 3 úrovně (kampaně, sady reklam, reklamy). Kampaně 

sdružují sady reklam a ty zase reklamy samotné. Na úrovni reklam se nastavuje podoba 

vlastního inzerátu. Další specifikace určuje úroveň sad reklam. U sady reklam je nutné 

zvolit vhodné nastavení, např. rozpočet (dlouhodobý nebo denní), přičemž je třeba 

naplánovat začátek a konec propagace, okruh uživatelů (remarketing, geografické cílení, 

věk, vzdělání apod.), umístění a optimalizaci ceny.  

Přestože jsem v úvodu kapitoly určila dvě cílové skupiny, navrhuji začít s třemi sadami 

reklam. Do první sady by se řadily reklamy zaměřené na věkovou skupinu 18-24 let, 

především na studenty vysokých škol, do druhé sady reklam by spadaly reklamy cílené 

na věkovou skupinu 25-34 let, třetí sada reklam by cílila na uživatele, kteří již navštívili 

webovou stránku Gifťáku (remarketing).  Pro každou sadu navrhnu v této práci jednu 

reklamu. Pro první dvě zmíněné se bude lišit nejen cílení, ale i produkty, které budu 

touto cestou navrhovat k propagaci. Ty jsou pro obě reklamy sepsány v tabulce níže. 

Tabulka 24: Návrh produktů pro multiproduktovou reklamu na Facebooku (Zdroj: Vlastní 

zpracování) 

Reklama 18-24 let Reklama 25-34 let 

Pivní helma Skládač triček 

3D Puzzle Eiffelova věž (střední) Stírací mapa světa DELUXE 

Skládač triček Lampiony přání 

Hudební polštář Hudební polštář 

Párty brýle Newtonova houpačka 

 

V obou případech byly produkty voleny z patnácti nejprodávanějších produktů 

za období 1. 1. 2014 – 5. 4. 2015. Konkrétní výběr byl pak proveden vzhledem 

k předpokládaným preferencím dané věkové skupiny, tj. především u Reklamy 18-24 let 

jsem vycházela z předpokladu, že se lidé v tomto věku často zúčastňují večírků 

a společenských akcí (pivní helma, párty brýle), zároveň se osamostatňují (skládač 

triček), rádi a často poslouchají hudbu (hudební polštář). 
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U Reklamy 25-34 let jsem jednoduše navolila 5 nejprodávanějších produktů, kdy 

Newtonova houpačka se sice umístila až na šestém místě, ovšem předcházela jí stírací 

mapa světa XL, tedy velmi podobný produkt již jednou zvolenému produktu stírací 

mapě DELUXE. Pro remarketing použiji stejnou sadu produktů, jako u Reklamy 25-34, 

a to z toho důvodu, že obsahuje nejprodávanější produkty a mohla by tedy zaujmout 

širší veřejnost bez detailnějšího geografického a jiného cílení. 

3.4.2.1 Reklama 18-24 let 

Níže uvádím úvodní popisek, text titulku a text popisu ke každému zvolenému produktu 

pro reklamu cílenou na věkovou skupinu 18-24 let. Text popisu je pro odlišení 

od titulku psán kurzívou. 

Máte už dost dárků z kategorie sto padesáti odstínů šedi? Gifťák nabízí originální dárky 

pro náročné zákazníky. 

 Pivní helma. Milý společník na párty i k TV. Vhodné pro nápoje všeho druhu. 

 3D Puzzle Eiffelova věž. Nejen pro stavaře. Dekorace a důkaz zručnosti. 

 Skládač triček. Věrný pomocník. Mámu nenahradí, ale pomůže. 

 Hudební polštář. Pro dobré usínání. Relax, jak se patří. 

 Párty brýle. Na večírku nesmí chybět. Výborný doplněk k outfitu. 

Všechny titulky i popisy jsou psány s ohledem na to, že jsem si přála, aby byl celý text 

viditelný, tedy max. 44 znaků představuje titulek a max. 26 znaků přestavuje popis. 

Postup pro zadání reklamy na Facebook je následující: 

Na Facebooku zvolím ze skryté nabídky v pravém horním roku Vytvořit reklamy. Poté 

v kroku 1 pro vytvoření kampaně z nabídky vyberu Zvýšení počtu konverzí na webu. 

Následně je třeba zadat URL Gifťáku. Poté se zobrazí upozornění, že konverzní pixel 

nefunguje správně. V této chvíli je třeba zkopírovat a vložit Facebookem vygenerovaný 

kód mezi tagy <head> a </head> na stránce webu, kde chceme sledovat akce. 

Doporučuji tento pixel vložit do Dokončení objednávky. Konverzní pixel slouží 

k měření výsledků naší reklamy, proto je vhodné ho použít. Základní konverzní pixel 

však nepodává výsledky v peněžních jednotkách. V případě zájmu by bylo možné 

vytvořit konverzní pixel ke každé položce (produktu), což by ale bylo vzhledem 
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k poměru množství nabízených produktů a informacím, které lze v určité podobě získat 

prakticky i z Google Analytics, neúměrně pracné. 

<!-- Facebook Conversion Code for Gifťák --> 

<script>(function() { 

  var _fbq = window._fbq || (window._fbq = []); 

  if (!_fbq.loaded) { 

    var fbds = document.createElement('script'); 

    fbds.async = true; 

    fbds.src = '//connect.facebook.net/en_US/fbds.js'; 

    var s = document.getElementsByTagName('script')[0]; 

    s.parentNode.insertBefore(fbds, s); 

    _fbq.loaded = true; 

  } 

})(); 

window._fbq = window._fbq || []; 

window._fbq.push(['track', '6032374943986', {'value':'0.01','currency':'CZK'}]); 

</script> 

<noscript><img height="1" width="1" alt="" style="display:none" 

src="https://www.facebook.com/tr?ev=6032374943986&amp;cd[value]=0.01&amp;cd[currenc

y]=CZK&amp;noscript=1" /></noscript> 

 

Obrázek 18: Konverzní pixel pro Gifťák (Zdroj: Vlastní zpracování s využitím  Facebook, 2015e) 

Následně lze pokračovat dále k nastavení parametrů reklamy, části označené jako 

„Koho mají vaše reklamy oslovit?“. Pro Reklamu 18-24 jsem zvolila jako umístění 

Českou republiku, věk 18-24 let, jazyky češtinu a slovenštinu, dlouhodobý rozpočet 

7 000 Kč, období 10 týdnů (je třeba reklamu manuálně spouštět v týdnech, kdy chceme, 

aby běžela, případně sestavit více sad reklam a pro každou sadu navolit vlastní 

harmonogram). Ostatní nastavení ponechávám nezměněno.  

Na závěr je třeba zvolit, že si přejeme více obrázků v jedné reklamě. Poté na Facebook 

nahraji obrázky k produktům, které chci propagovat, přidám úvodní text reklamy 

a titulky a popisy k produktům. Do cílové adresy je nutné zadat URL propagovaného 

produktu, aby byl uživatel po kliknutí přesměrován na webovou stránku s tímto 

produktem. Součástí navolených parametrů je i požadavek na to, aby se jako první 

automaticky zobrazovaly nejúspěšnější obrázky a odkazy. Výsledkem je posuvný pás 

s pěti produkty. 
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Obrázek 19: Náhled multiproduktové reklamy 18-24 (Zdroj: Vlastní zpracování s využitím  

Facebook, 2015e) 

3.4.2.2 Reklama 25-34 let 

Níže uvádím úvodní popisek, text titulku a text popisu ke každému zvolenému produktu 

pro reklamu cílenou na věkovou skupinu 24-35 let. 

Máte už dost dárků z kategorie sto padesáti odstínů šedi? Gifťák nabízí originální dárky 

pro náročné zákazníky. 

- Skládač triček. Věrný pomocník. Mámu nenahradí, ale pomůže. 

- Hudební polštář. Pro dobré usínání. Relax, jak se patří. 

- Stírací mapa světa DELUXE. Deník cestovatele.  Kde všude už jste byli? 

- Lampiony přání. Stačí si přát. Vhodné na oslavy a akce. 

- Newtonova houpačka. Rázostroj. Záhadná, elegantní ozdoba. 

Stejně jako u předchozí reklamy jsou všechny titulky i popisy psány s ohledem na to, 

že jsem si přála, aby byl celý text viditelný, tedy max. 44 znaků představuje titulek 

a max. 26 znaků přestavuje popis. 
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Postup pro zadání reklamy je obdobný, jako je uvedeno výše. Hlavním rozdílem 

jev nastavení „Koho mají vaše reklamy oslovit?“ věk, který bude pro tuto reklamu 

zvolen na 25-34 let. A lišit se samozřejmě budou i produkty, které budou propagovány. 

Posunovací pás pro Reklamu 25-34 lze vidět na obrázku níže. Rozpočet je opět 

7 000 Kč, harmonogram rozložen do 10 týdnů.  

 

Obrázek 20: Náhled multiproduktové reklamy 25-34 (Zdroj: Vlastní zpracování s využitím 

 Facebook, 2015e) 

3.4.2.3 Remarketing 

U remarketingu v multiproduktové reklamě budu cílit na uživatele, kteří již navštívili 

web Gifťáku. Všechny úvodní kroky jsou stejné jako u předchozích, pouze v nastavení 

„Koho mají vaše reklamy oslovit?“ provedu změny. Nejdříve je třeba vytvořit vlastní 

okruh uživatelů. Prvním krokem je volba typu uživatelů, který chceme oslovit. 

Z nabídky Seznam zákazníků, Webový provoz a Aktivity v aplikacích vyberu Webový 

provoz. Dále vyberu, zda chci reklamu zobrazovat všem návštěvníkům webu, 

návštěvníkům konkrétních webových stránek, lidem, kteří web po určitou dobu 

nenavštívili, či mohu zvolit různé vlastní kombinace. Použiji v nastavení „Kdokoliv, 

kdo navštívil váš web“, do kolonky pro počet dnů, po který lidé zůstanou v okruhu 

uživatelů poté, co navštíví web Gifťáku, uvedu 30. Dále zvolím věk 18-65 let, jako 
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umístění Českou republiku, jazyky češtinu a slovenštinu. Jako obsah použiji tytéž 

produkty, titulky a popisky jako pro Reklamu 25-34. 

I pro tento nástroj lze použít konverzní pixel pro měření úspěšnosti reklamy. Rozpočet 

je v tomto případě 6 000 Kč, harmonogram rozložen opět do 10 týdnů. 

3.4.3 Konverzní reklama 

Konverzní reklama se tvoří velmi podobně jako multiproduktová reklama. Postup 

je stejný až do chvíle, kdy si na místo „Více obrázků v jedné reklamě“ zvolíme „Jeden 

obrázek ve vašich reklamách“. Pro konverzní reklamu mohu vybrat maximálně 

6 obrázků, kdy každý přidaný obrázek vytvoří jinou reklamu v sadě reklam. Po spuštění 

kampaně je tak možné sledovat, jak okruhy uživatelů reagují na různé obrázky 

a na základě výsledků zjistit, který obrázek (příp. produkt) přiláká nejvíce zákazníků.  

Zvolila jsem pro tyto účely prvních 6 nejprodávanějších produktů (s vynecháním 

stírací mapy XL z důvodu přílišné podobnosti produktu se stírací mapou DELUXE). 

Konkrétně se jedná o skládač triček, stírací mapu světa DELUXE, lampiony přání 

barevné, hudební polštář, Newtonovu houpačku a deku s rukávy DELUXE. Optimální 

velikost obrázků je 1200 × 628 pixelů.  

Text k reklamě bude následující: Dárky, které jinde jen tak nenajdete, to je Gifťák.cz. 

Titulek pod obrázkem pak bude znít: Přesvědčte se sami! Zvolit lze také tlačítko 

s výzvou k akci, na výběr je například tlačítko Koupit, Rezervovat či Další informace. 

Osobně se přikláním k volbě tlačítka Další informace. Obávám se, že tlačítko Koupit 

by mohlo některé uživatele odradit, především v případě, že se chtějí o obchodu a jeho 

produktech před koupí nejdříve dozvědět více informací. 

S cílením je opět možné různě manipulovat. Ponechávám cílení na širokou veřejnost, 

tj. umístění celá Česká republika, věk 18-65 let, jazyky čeština a slovenština. Zbylé 

zůstává dle výchozího nastavení. Celková doba trvání bude 20 různorodě rozložených 

týdnů. Celkové náklady na konverzní reklamu představují 20 000 Kč. K měření 

výsledků je opět možné využít konverzního pixelu. 
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Obrázek 21: Vzhled konverzní reklamy (Zdroj: Vlastní zpracování s využitím  Facebook, 2015e) 

3.4.4 Sponzorovaný příspěvek 

Doporučuji propagaci prostřednictvím sponzorovaných příspěvků na Facebooku pro 

PR články Gifťáku. Celkem navrhuji sponzorovat po 20 libovolně zvolených týdnů, 

určitě však ve všech týdnech v listopadu a začátkem prosince, kdy e-shop zaznamenává 

díky blížícím se vánočním svátkům nejvyšší tržby.  

Postup je velmi jednoduchý. V pravém horním rohu ve skryté liště opět vyberu možnost 

Vytvořit reklamy. Poté zvolím z nabídky Propagace příspěvků. Pak je třeba zvolit 

článek (příspěvek), který má být sponzorován. Následné cílení bych ponechala 

na širokou veřejnost, tj. věk 18-65 let, umístění celá Česká republika, jazyky čeština 

a slověnština. Případně pak doporučuji upravit cílení podle specifik daného PR článku, 

např. článek s tipy na dárky pro muže cílit na ženy, článek s tipy na dárek pro šéfa cílit 

na omezenou věkovou skupinu (např. 24-55 let). Dle mého názoru je nejlepším řešením, 

jak zjistit, na koho tyto reklamy cílit, pravidelná analýza konverzí z Facebooku, 

na základě které zjistíme, která skupina uživatelů je v tomto ohledu nejperspektivnější. 

Bohužel však u sponzorované reklamy nelze pracovat s pixelem, který jsem použila při 

zavádění nástrojů v kapitolách výše. Zjištění konverze tak bude složitější a získané 

údaje méně spolehlivé. 
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3.5 PR články 

S PR nástrojem Gifťák již pracuje, v této kapitole bych však ráda navrhla témata, 

na která by bylo vhodné se v PR zaměřit. Z analytické části vyplynulo, že byť Gifťák 

disponuje USP, kterého si je vědom, nedokáže jej správně komunikovat svým 

stávajícím ani potenciálním zákazníkům.  

Navrhuji proto, aby v sekci Magazín byl uveřejněn seriál skládající se z pěti článků, 

v němž bude USP zvýrazněn.  Konkrétně navrhuji v předvánočním období s týdenním 

odstupem vydávat články na téma 5 důvodů, proč nakoupit vánoční dárky 

na Gifťáku. Obsah doporučuji následující: 

 Protože jsou s ním zákazníci spokojení. (Díl I.) 

Doporučuji zvýraznit, že Gifťák je spolehlivá volba pro nákup – 98 % zákazníků e-shop 

doporučuje, 100 % zákazníků dorazilo zboží v pořádku (odkázat na kvalitu balení 

zásilek, o které se zmiňuji v analytické části). Dodací lhůta, kvalita komunikace 

a kvalita dopravy je zákazníky ohodnocena v průměru na 4,7 hvězdiček z pěti, to je také 

důkazem spokojenosti a bylo by proto dobré i tyto informace vhodně formulovat 

a zakomponovat do článku. (Heureka, 2015f) 

Článek by mohl být koncipován jako rozhovor se spokojeným zákazníkem, kdy 

v úvodu článku by byli zmíněny výše uvedené informace. 

 Protože nabízí produkty, které jinde jen tak nenajdete. (Díl II.) 

V tomto článku by mohly být zmíněny konkrétní produkty, které nabízí Gifťák v České 

republice nejlépe jako jediný e-shop, případně jako jeden z mála. Bylo by dobré zmínit 

i další bod USP, kterým je to, že Gifťák nabízí k produktům manuály v českém jazyce, 

které jsou překládány samotnými provozovateli e-shopu. Ti se snaží tento překlad 

provést co možná nejkvalitněji, čímž se do značné míry liší od konkurence.  

 Protože klade důraz na kvalitu. (Díl III.) 

I dobrým e-shopům se stává, že zákazníci reklamují zakoupené zboží. Dobré e-shopy 

od těch špatných však odlišuje právě přístup k reklamacím. Gifťák je z reklamovaného 

produktu stejně zklamaný, jako zákazník, protože cílem Gifťáku je zákazníkova 

spokojenost. Proto se reklamace snaží vyřizovat rychle, a pokud narazí na produkt, 
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který je reklamován více zákazníky, vyřazuje takovéto zboží z nabídky. Tím přispívá 

ke zvyšování kvality portfolia nabízených produktů a tím pádem ke snížení 

pravděpodobnosti, že bude některý zákazník s kvalitou zboží nespokojen.  

Tento článek bych pojala jako vyjádření zkušenosti s reklamací od zákazníka, např. jeho 

poděkování za rychlé a bezproblémové vyřízení reklamace. V úvodu by opět byly 

uvedeny výše zmíněné informace o přístupu Gifťáku k reklamacím, další část článku 

už by byla vlastní zkušenost s reklamací na e-shopu. Ideální by bylo, pokud 

by se jednalo o zkušenost zákazníka, který si objednal několik produktů, z nichž 

všechny by byly zmíněny, kdy se všemi kromě reklamovaného by vyjádřil spokojenost. 

Aby článek nevrhal špatné světlo na některý z nabízených produktů e-shopu, zvolila 

bych takový produkt, který byl pro časté reklamace z portfolia vyřazen a především 

bych zmínila alternativní, kvalitnější produkt, který si reklamující zákazník při nabídce 

vrácení peněz nebo výběru jiného produktu ke své spokojenosti vybral. Důležité 

je zdůraznit, že chyba nebyla na straně Gifťáku, ale dodavatele, a že Gifťák si své 

dodavatele vybírá velmi pečlivě a pokud narazí na nedostatky jejich produktů, neváhá 

s nimi spolupráci ukončit. 

 Protože nabízí produkty, které překvapí i pobaví. (Díl IV.) 

Tento článek bych koncipovala jako klasický PR článek Gifťáku se čtyřmi nebo pěti 

produkty a jejich barvitě a vtipně popsanou charakteristikou.  

 Protože si své zákazníky hýčká. (Díl V.) 

V tomto článku bych zmínila jednak aktuální bonusové programy (momentálně 

8% sleva při prvním nákupu a 8% sleva na další nákup), jednak bych článek zaměřila 

na produkty, které jsou „v akci“, a tedy byly pro zákazníky zlevněny.  

Nákladem tohoto návrhu by byla odměna brigádnic za napsání článků. Gifťák vyplácí 

za jeden článek 150 Kč, dohromady by se jednalo o 750 Kč. 

3.6 Linkbuilding 

Za vhodný nástroj propagace, který splňuje podmínku pana Blaža, a to aby byl pokud 

možno levný a měřitelný, považuji budování zpětných odkazů. V této kapitole proto 

navrhnu způsob využití linkbuildingu pro Gifťák. 
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Z důvodu časové náročnosti hledání vhodných blogů, komunikace s blogerem 

a vyhodnocování blogů, je dle mého názoru vhodné namísto vlastního průzkumu 

a oslovování blogerů využít služby Placla.cz, která funguje jako místo střetu nabídky 

článků a umístění odkazu na webu s poptávkou po umístění odkazů. Placla.cz spojuje 

inzerenty s blogery, kteří píší na objednávku články dle zadání inzerenta. Postup 

je velmi jednoduchý: (Placla.cz, 2015) 

1. Je třeba se zaregistrovat na webových stránkách Placla.cz a přidat poptávku 

po článcích. Součástí je také údaj o výši kreditu, který je inzerent ochoten za napsání 

a uveřejnění článku blogerovi zaplatit. 

2. Je nutné dobít si kredit. 

3. Poté již budou chodit nabídky od blogerů. Na základě analýzy vhodnosti proběhne 

výběr. 

4. Jakmile bude bloger vybrán, začne pracovat na článku. Na jeho napsání 

má maximálně 5 kalendářních dní. Ten pak může inzerent (pan Blažo) upravit, na což 

má opět 5 dní. Jakmile bude inzerent s článkem spokojen, schválí jej a bloger tak může 

článek uveřejnit na svém blogu. 

Pro zvýšení pravděpodobnosti, že si poptávku vybere vhodný bloger, je třeba 

respektovat určitá pravidla pro její zadávání. Pro Gifťák by bylo vhodné uvést jako 

název poptávky E-shop - dárkové zboží. Dále je třeba uvést URL webu, jednak proto, 

aby si bloger mohl prohlédnout a přečíst, o čem by vlastně psal, jednak je to adresa, 

kam má bloger směřovat návštěvníky, kteří si přečtou článek a mají zájem si objednat 

zboží. Dle informací z analytické části práce jsou dvakrát častěji zákazníkem Gifťáku 

ženy než muži. Navrhuji proto jako téma článku Dárky pro muže s odkazem 

na kategorii Pro muže. Dalším vhodným údajem pro blogera jsou dvě až tři klíčová 

slova. Navrhuji použít dárek pro muže, originální dárek, dárek pro přítele. Nakonec je 

ještě třeba napsat, o čem má článek/recenze vlastně být, poskytnout blogerovi  

podrobnější popis, výhody a důvody, proč využít koupi zboží právě na Gifťáku, jinak 

řečeno argumenty, aby se čtenáři mohli rozhodnout pro něj. Podrobnější popis bych 

formulovala následovně: 
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„Gifťák.cz nabízí originální dárky s širokým cenovým rozpětím. Jedná se často 

o tzv. gadgets, jako je chladící půllitr, pokladnička Darth Vader nebo skládač triček. 

Další výraznou kategorií nabízených produktů jsou vtipné dárky, mezi něž patří 

WC hrnek, mluvící dálkový ovladač pro muže, vtipná trička atd. Jedná se o menší 

e-shop, který hodně lpí na spokojenosti zákazníků (například pokud je některé zboží 

často reklamováno, zvolí se dražší varianta; naprostá většina reklamací je vyřizována 

ve prospěch zákazníka). Některé produkty, které jsou nabízeny, nabízí e-shop jako 

jediný v ČR. Dalším důvodem pro výběr e-shopu může být i to, že nabízí dárky pro 

muže i ženy každého věku (pro syny, tatínky, dědečky), e-shop navíc disponuje velice 

dobrými recenzemi na zbožovém srovnávači Heureka ve všech ohledech. Dále nabízí 

slevu na první nákup ve výši 8 % a 8 % slevu na další nákup. Článek bychom rádi 

zaměřili na ženy, které hledají dárek pro muže.“ 

Nákladem tohoto nástroje je částka, kterou Gifťák jako inzerent zadá do poptávky. 

Navrhuji pro tento nástroj využít rozpočtu 5 000 Kč, přičemž by tato částka 

nezahrnovala pouze jeden článek, ale je rozpočtem na delší časové období, kdy témata 

by byla přizpůsobována poptávce (vánoční dárky, dárky na Valentýna, Den matek). 

3.7 WOM 

Gifťák by měl zaujmout originálním způsobem a to ideálně tak, aby se jeho reklama 

šířila de facto zadarmo. Toho lze dosáhnout pomocí buzz marketingu – je třeba najít 

něco, co bude u zákazníků vzbuzovat potřebu podělit se o informaci s někým dalším. 

Pokud možno podělit se o kladnou recenzi, originální nápad či cokoliv jiného, co bude 

na pozitivní bázi.  

Zaujmout by e-shop mohl nápadem, kdy by ke každé zásilce přibalil papírek například 

s pozitivní a vtipně laděnou předpovědí či moudrem, koláček štěstí trochu jinak. To by 

mohlo mít v případě nápaditého a kvalitního zpracování pozitivní vliv na word 

of mouth. 

Na studenty by mohlo příznivě zapůsobit uvedení nějaké jednodušší a tedy i pro e-shop 

cenově dostupnější online hry, která by měla potenciál virálně se šířit.  
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3.7.1 Dárečky štěstí 

Dárečky štěstí budou napodobeninou koláčků štěstí. Ke každému odesílanému balíčku 

bude přibaleno moudro či předpověď, text typický pro čínské koláčky štěstí. Ten bude 

v závorce aplikován na Gifťák. Brigádnice, která pro Gifťák píše PR články, by mohla 

zpracovat 40 variant (stejná varianta by se zasílala přibližně po 7 dní), za což 

by jí náležela jednorázová odměna 400 Kč. Další náklady by byly spojeny s tiskem, ten 

by byl ovšem černobílý a na obyčejném papíru, proto by měla být tato částka poměrně 

nízká. Na jeden  A4 papír se vejde přibližně 16 přáníček, pro vytištění 3 000 přáníček 

(v období 1. 1. 2014 – 31. 12. 2014 bylo učiněno 2 975 (Google Analytics, 2015) 

objednávek) je tak zapotřebí 188 stran. Pří ceně 1,19 Kč (MSD, 2015) za jednu 

černobílou A4 stranu je celková cena tisku 224 Kč. Nařezání pomocí řezačky 

by představovalo náklad ve výši 180 Kč. (MSD, 2015) Celková cena by se pohybovala 

okolo částky 804 Kč.  

Tabulka 25: Ukázka Gifťáckých dárečků štěstí (Zdroj: Vlastní zpracování) 

Sdílejte své štěstí s ostatními. 

(Podělte se o recenzi Gifťáku.) 

Štěstí se nečekaně samo oznámí. 

(Balíček z Gifťáku právě dorazil.) 

Lidé jsou všude stejní, jen zvyky se liší 

jeden od druhého.  

(V Gifťáku jsme zvyklí, že zboží odešleme 

rychle a spolehlivě.) 

Jen ti, kdož nezapomenou předchozích 

zkušeností, se stanou mistry. 

(Doufáme, že vaše zkušenosti s Gifťákem 

jsou jen ty nejlepší.) 

Štěstí přichází tam, kde nechybí smích. 

(A proto nakupujte vtipné a originální dárky 

na Gifťáku.) 

Žena je ústřední sloup domu. 

(A proto si zaslouží pěkný originální dárek 

z Gifťáku.) 

  

3.7.2 Online hra 

Studenti se rádi baví jednoduchými znalostními hrami. V případě mého návrhu 

by se jednalo o koncept hry, kdy se hráči po zodpovězení otázky zobrazí obrázek 

s produktem a s hláškou, která bude komentovat jeho výkon ve hře a zároveň se bude 

týkat zobrazeného produktu. Otázky by byly z kinematografické oblasti, mladí lidé by 

si tak mohli vyzkoušet, jak dobrými filmovými znalci jsou. Zajištěna by měla být 

i provázanost se sociálními médii, např. možnost sdílení výsledků na Facebooku. 
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Otázky do hry, kterých by bylo celkem 100, by vymyslela brigádnice, která pro Gifťák 

píše PR články. Z těchto 100 otázek by se vždy hráči vygenerovala série deseti otázek. 

Za sestavení herních otázek by brigádnici náležela jednorázová odměna 300 Kč. 

Za vymyšlení hlášek ke stovce nejprodávanějších produktů jak pro správnou, tak pro 

nesprávnou odpověď, by jí pak náležela odměna ve výši 1 000 Kč. Princip hry by nebyl 

v tom, že po špatně zodpovězené otázce hra skončí, ale v tom, že po zodpovězení celé 

série otázek by se zobrazilo celkové skóre, tj. poměr správně zodpovězených otázek 

k celkovému počtu otázek v sérii, např.: „8/10  Docela se vyznáš!“ 

Hra by nebyla zakomponována přímo do šablony e-shopu, neboť by tento krok byl 

velmi obtížný a nákladný. Hra by byla umístěna na microsite, na subdoméně, kde 

by byly zobrazeny prolinky zpět do e-shopu. Dle marketingového specialisty 

internetové agentury Cognito.CZ, pana Filípka, by nastavení redakčního systému, 

nakódování šablony na redakčním systému a nastylování stálo přibližně 10 000 Kč. 

(Filípek, 2015) Součástí zakázky by bylo také proškolení pověřené osoby pro vložení 

požadovaného obsahu do šablony. 

Samotné otázky, komentáře a obrázky produktů by pak tedy do redakčního systému 

nahrála opět brigádnice.  Protože se jedná o časově náročnější práci, náležela by 

jí jednorázová odměna 700 Kč. 

Kdo režíroval film 

Tenkrát na Západě? 

 

a) Ennio Morricone 

b) John Sturges 

c) Sergio Leone 

d) Enzo Barboni 

 

 

 

Pálí ti to! Příště můžeš 

zkusit odhalit záhadu 

Newtonovy houpačky. 

Obrázek 22: Nástin konceptu online hry (Zdroj: Vlastní zpracování s využitím obrázku z Gifťák.cz, 

2015e) 
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Za který z těchto filmů získal 

Clint Eastwood Oscara za režii? 

 

a) Million Dollar Baby 

b) Gran Torino 

c) Madisonské mosty 

d) Tajemná řeka 

 

  

 

 

 

 

Špatná odpověď  

Nevadí, dej si 

masáž hlavy a zkus 

to znovu. Po relaxu 

to půjde líp. 

Obrázek 23: Nástin konceptu online hry – špatná odpověď (Zdroj: Vlastní zpracování s využitím 

obrázku z Gifťák.cz, 2015f) 

Aby se o hře někdo dozvěděl a mohlo se tak WOM rozběhnout, byla by hra 

propagována na Facebookovém účtu e-shopu a odkaz na hru by byl rozeslán i formou 

newsletteru. 

V dnešní době se již příspěvky na Facebooku bez využití sponzoringu zobrazí jen velice 

málo uživatelům. (Filípek, 2015) Pro zvýšení pravděpodobnosti, že se cílová skupina 

o hře dozví, proto navrhuji využít sponzorování příspěvku s odkazem na online hru.  

Parametry pro propagaci bych doporučila zvolit následovně: 

 Umístění – Praha + 20 km, Brno + 50 km. 

Důvodem této volby jsou údaje z analytické části, kdy Brno je považováno 

za studentské město. Dalším důvodem této volby je fakt, že je zde umístěna provozovna 

Gifťáku. Praha je zvolena opět díky nezanedbatelnému množství vysokoškolských 

studentů, na které je hra primárně cílena. 

 Věk – 18-34 let. 

Důvodem pro volbu dolní věkové hranice je cílení na studenty vysokých škol. Horní 

hranice je stanovena na základě toho, že nejčastějšími návštěvníky webu Gifťáku jsou 

lidé ve věku 25-34 let. 

 Jazyky – Čeština, Slovenština. 

Výběr byl proveden s přihlédnutím k faktu, že online hra bude přístupná pouze 

v češtině. 
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 Rozpočet – 3000 Kč. 

 Harmonogram – spuštěno po 7 dní. 

 Umístění reklamy 

o Vybrané příspěvky ve stolních počítačích. 

o Pravý sloupec. 

V nabídce byla ještě možnost „Vybrané mobilní příspěvky“, kterou bych však 

doporučila neoznačovat. Důvodem je to, že návštěvy e-shopu z mobilních zařízení tvoří 

pouze 12,5 % z celku, považuji proto za výhodnější rozložit rozpočet pouze mezi výše 

zmíněné. 

Při takto navolených parametrech by byl potenciální dosah 590 000 uživatelů. 

(Facebook, 2015d) Při rozpočtu 3000 Kč by se díky sponzoringu příspěvek zobrazil 

47 000 – 120 000 uživatelům. (Facebook, 2015d) 

Celkem by online hra znamenala náklad ve výši 15 000 Kč. 

 

 

 

Obrázek 24: Definice cílového okruhu uživatelů (Zdroj: Facebook, 2015d) 

3.8 Ekonomické zhodnocení návrhů 

Tato kapitola se věnuje ekonomickému zhodnocení jednotlivých návrhů, identifikuje 

jejich přínosy, určuje osobu, která bude realizaci návrhů zajišťovat, nastiňuje možnosti 

kontroly realizace návrhů (vyhodnocení účinnosti) a podává výčet možných rizik 

spojených s realizací návrhů. 
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Pro všechny navrhované nástroje platí, že je bude primárně zajišťovat pan Blažo, který 

má v Gifťáku komunikační mix na starosti. Dílčí úkoly pak mohou být delegovány 

na další pracovníky dle jejich schopností. 

3.8.1 Reklama 

Úpravy webu je třeba provést ve spolupráci s poskytovatelem šablony. Korektury 

obsahu webu, konkrétně popisů k produktům, bude zajišťovat vybraná brigádnice. 

Přínosem optimalizace šablony webu by mělo být zpřehlednění stránek pro uživatele, 

prezentace většího množství produktů při první návštěvě stránky a tím rostoucí 

pravděpodobnost, že některý produkt návštěvníka stránek zaujme. Korektury by vedly 

ke zkvalitnění obsahu, přičemž kvalitní obsah je jeden z faktorů, který má vliv 

na hodnotu ranků (hodnocení) vyhledávačů. Ty ovlivňují pozici ve vyhledávání a lepší 

pozice ve vyhledávání znamená více relevantních návštěvníků.  

Momentálně je míra okamžitého opuštění stránek 60,94 % u nových návštěvníků 

a 53,19 % u vracejících se návštěvníků. Pokud by se podařilo díky aplikaci 

navrhovaných nástrojů snížit míru okamžitého opuštění u nových návštěvníků webu 

o 2,5 % a u stávajících o 2 %, do tržeb by se to mohlo promítnout následovně: 

0,025*0,0134*136 331*495 = 22 607 Kč 

0,02*0,0421*37 550*557 = 17 610 Kč 

CELKEM   40 217 Kč 

NÁKLADY   5 500 Kč 

Ve vzorci jsem použila konverzní poměry e-shopu pro nové (1,34 %) a vracející 

se návštěvníky (4,21 %), počet návštěv (136 331 a 37 550) a průměrnou hodnotu 

provedené transakce, neboli nákupu (495 Kč a 557 Kč) za období 1. 1. 2014 – 

28. 2. 2015. (Google Analytics, 2015) Tržby by mohly díky aplikaci navrhovaných 

nástrojů vzrůst o 40 217 Kč. Zda se podaří míru okamžitého opuštění opravdu snížit 

o uvedené hodnoty, není možné dopředu určit. Podle marketingového specialisty 

internetové agentury Cognito.CZ to však vzhledem k velmi vysoké míře okamžitého 

opuštění určitě není nemožné. (Filípek, 2015)  
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Kontrola účinnosti navrhovaných nástrojů bude složitá, téměř nemožná. Zjistit, zda 

se změnil počet návštěv webových stránek z důvodu předmětných změn, nebo 

působením jiných vlivů nelze, vždy se bude jednat pouze o odhady. 

Rizika, která mohou nastat, jsou následující: 

 Nový design webových stránek nebude přijat pozitivně. 

 Korektury nejsou svěřeny odborníkovi, proto je možné, že i po úpravách bude 

obsah webu zahrnovat chyby. 

Multiproduktovou reklamu na Facebooku bude moci spustit sám pan Blažo. Případně 

může pan Blažo opět spolupracovat s dodavatelem šablony pro zabudování konverzního 

pixelu do zdrojového kódu webu. Přínosy jsou zpracovány na konci podkapitoly 

v tabulce č. 25. Možnosti kontroly jsou již od prvního dne nasazení reklamy, neboť 

bude možné sledovat konverze díky konverznímu pixelu. V Google Analytics pak bude 

možné sledovat celkový vývoj Facebooku coby zdroje návštěvníků. 

Rizika, která mohou nastat, jsou následující: 

 Reklama uživatele Facebooku nezaujme. 

 Facebook ztratí svou významnou pozici mezi sociálními sítěmi. 

Konverzní reklamu na Facebooku opět bez problémů zvládne uvést v chod sám pan 

Blažo. Možnosti kontroly a rizika jsou pro tento nástroj obdobná jako 

u multiproduktové reklamy. 

Se sponzorovanými příspěvky na Facebooku má již pan Blažo zkušenosti z minulosti, 

proto pro něj využívání tohoto nástroje nebude problém. Zde již nebude tak jednochodé 

kontrolovat účinnost reklamy, neboť nelze využít konverzního pixelu. Přesto ale na 

základě rozdílu celkových návštěv z Facebooku a návštěv zprostředkovaných dvěma 

výše uvedenými nástroji půjde do značné míry úspěšnost odvodit. Rizika jsou i pro 

tento nástroj obdobná jako u multiproduktové reklamy. 

Zhodnocení reklamy na Faceboku je zpracováno v tabulce. Údaje v tabulce jsou využity 

pro výpočet počtu návštěv přivedených na webovou stránku prostřednictvím 

navrhovaných nástrojů. Jedná se o informace a údaje vyčíslené na základě zkušeností 
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internetové agentury Cognito.CZ, která podobné kampaně navrhuje a vyhodnocuje pro 

své klienty.  

Tabulka 26: Odvození předpokládaného počtu nových návštěv (Zdroj: Vlastní zpracování dle 

Filípek, 2015) 

Formát 
Sponzorované 

příspěvky 

Multiproduktová 

reklama 

Konverzní 

reklama 
CELKEM 

Imprese / týden 10 000 40 000 20 000 70 000 

Týdnů 20 10 20  

Celkem 

imprese 
200 000 400 000 400 000 1 mil. 

CPT průměrné 50 Kč 50 Kč 50 Kč 50 Kč 

N. na týden 500 Kč 2 000 Kč 1 000 Kč 3 500 Kč 

N. celkové 10 000 Kč 20 000 Kč 20 000 Kč 50 000 Kč 

CTR 0,25 % 2,5 % 0,25 %  

CPC 20 2 20  

Návštěvy 500 10 000 1 000  

CELKEM 

NÁVŠTĚV 
11 500 

 

Přínos vyjádřen v přírůstku tržeb je vypočten níže: 

11 500*0,0284*598 = 195 306 Kč  

NÁKLADY              50 000 Kč 

Pro výpočet jsem použila konverzní poměr pro návštěvy webu z Facebooku (2,84 %), 

dále průměrnou hodnotu objednávky (598 Kč) od uživatele, který se na web dostal 

z Facebooku, a celkový počet očekávaných návštěv webových stránek v důsledku 

spuštění navrhovaných nástrojů. Údaje získané z Google Analytics se vztahují k období 

1. 1. 2014 – 28. 2. 2015. (Google Analytics, 2015) Tržby by mohly díky aplikaci 

navrhovaných nástrojů vzrůst o 195 306 Kč. 

3.8.2 PR články 

Samotné napsání PR článků bude mít na starosti brigádnice Gifťáku. Pan Blažo pak 

hotové články zkontroluje a uveřejní v Magazínu. Míru účinnosti bude možné měřit 
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díky Google Analytics, kde se zobrazí množství návštěv/konverzí přicházejících 

z Magazínu. Rizikem může být, že články nezaujmou. Každopádně vzhledem k nízkým 

nákladům na tento nástroj považuji riziko za zanedbatelné. Přínosem může v tomto 

případě být pozitivní působení na dobré jméno e-shopu, plynoucí z šíření informací 

o jeho USP a dobrých referencích. 

3.8.3 Linkbuilding 

Realizaci tohoto návrhu bude zajišťovat opět pan Blažo s následnou spoluprácí 

s vybraným blogerem. Kontrola realizace je dána přímo obchodními podmínkami 

Placla.cz, kdy bloger musí nejpozději do 5 kalendářních dnů zaslat poptávajícímu 

článek k nahlédnutí a kontrole. Po uveřejnění článku na blogu bude opět možné 

kontrolovat jeho účinnost pomocí Google Analytics. 

Aby bylo možné alespoň přibližně vyčíslit přínos tohoto nástroje, bylo by zapotřebí znát 

charakteristiky a údaje o blogu, který však momentálně ještě není znám. Kromě 

peněžních přínosů tento nástroj přispěje k usnadnění práce pro pana Blaža, protože 

nebude muset sám aktivně vyhledávat a oslovovat blogery pro potenciální spolupráci.  

Rizika, která mohou nastat, jsou následující: 

 Nepříjemnosti spojené s nežádoucím chováním blogera. 

 Špatná volba blogu. 

 Nedostatečná komunikace mezi zadavatelem a blogerem vedoucí k nepochopení 

vzájemných očekávání a požadavků. 

3.8.4 WOM 

Tato část návrhů bude vyžadovat výraznou výpomoc ze strany brigádnic e-shopu. 

Sepsání kartiček pro dárečky štěstí bude mít na starost brigádnice, pan Blažo pak její 

práci zkontroluje a nechá vytisknout a nařezat. Kartičky se budou přibalovat spolu 

se slevou a vizitkou Gifťáku ke každé objednávce – to už obstará personál pověřený 

balením a odesláním zásilky zákazníkovi.  

Hodnocení účinnosti návrhu je téměř nemožné. 

Rizika, která mohou nastat, jsou následující: 
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 Zákazníkům se nápad nebude líbit. 

 Některý ze zákazníků může obdržet dvakrát stejnou kartičku. 

 Zákazníkům se sice nápad líbit bude, ale ne natolik, aby je to vedlo k hovoru 

o Gifťáku se známými. 

Co se týče online hry, ani zde nelze odhadnout, jak účinný návrh bude, neboť e-shop 

doposud nic podobného nezkoušel. Kromě potenciálního přínosu z vyšších tržeb by 

mohla hra dopomoci k tomu, aby se e-shop dostal do širšího povědomí, což je jeden 

z cílů diplomové práce. V tomto případě bude důležitá spolupráce pana Blaža 

s brigádnicí, která bude psát otázky do hry, komentáře k produktům a která bude celý 

obsah sázet do šablony připravené internetovou agenturou.  

Rizika, která mohou nastat, jsou následující: 

 Hra potenciální zákazníky nezaujme. 

 Hra sice zaujme, ale nepovede ke konverzím. 

 Hra se nebude virálně šířit, zůstane pouze v okruhu několika uživatelů. 

3.8.5 Celkové náklady 

Tabulka 27: Náklady na navrhované nástroje (Zdroj: Vlastní zpracování) 

Návrh Náklady v Kč vč. DPH 

REKLAMA 55 500 

Úprava šablony webových stránek 3 000 

Korektury obsahu webu 2 500 

Multiproduktová reklama 20 000 

Konverzní reklama 20 000 

Sponzorovaná reklama 10 000 

PR ČLÁNKY 750 

LINKBUILDING 5 000 

WOM 15 804 

Dárečky štěstí 804 

Online hra 15 000 

CELKEM 77 054  

 

Celkové náklady na navrhované nástroje činí 77 054 Kč, což znamená, že byl splněn 

rozpočet stanovený v úvodu kapitoly, 80 000 Kč. 
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3.8.6 Harmonogram 

Harmonogram byl sestaven tak, aby bylo dosaženo maximální účinnosti navrhovaných 

marketingových aktivit, a to s ohledem na finanční a časové možnosti všech 

zainteresovaných osob. Přihlédnuto bylo také k sezónnosti poptávky (Vánoce, 

Valentýn, Den matek apod.). Při dodržování harmonogramu by byly náklady 

na navrhované aktivity v jednotlivých měsících rozprostřeny následujícím způsobem: 

Tabulka 28: Rozložení nákladů v jednotlivých měsících v tis. Kč (Zdroj: Vlastní zpracování) 

2015 2016 

6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 

2,9 8,16 13,5 4,5 1,5 14,3 15,7 1,5 6,25 1,5 1,5 4,25 1,5 

 

Náklady za červenec 2015 jsou zaokrouhleny na desetikoruny nahoru. Z tabulky lze 

vyčíst, že největší výdaje spojené s realizací návrhů se předpokládají v měsících srpnu, 

listopadu a prosinci. V srpnu je toto způsobeno realizací návrhu online hry, přičemž 

za žádoucí považuji její spuštění v druhé polovině října, kdy studentům vysokých škol 

již začal semestr a tak se zvýší pravděpodobnost, že si mezi sebou o hře řeknou. 

Zároveň se jedná o období, kdy se pomalu blíží Vánoce, proto by mohl tím spíš 

uživatelům uvíznout v mysli některý z produktů, který se jim při hře zobrazí. 

Listopad a prosinec jsou tradičně nejvytíženějším obdobím pro internetové obchody, 

proto se určitě vyplatí investovat do reklamy právě v předvánoční době. 

V následující tabulce je zaznamenán harmonogram činností, vedoucích k zavedení 

navrhovaných nástrojů. Vysvětlivky k harmonogramu jsou na obrázku níže. 

 

Obrázek 25: Vysvětlivky k harmonogramu (Zdroj: Vlastní zpracování) 
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Tabulka 29: Časový harmonogram marketingových aktivit (Zdroj: Vlastní zpracování) 
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3.9 Vliv návrhů na vývoj tržeb 

V tabulce níže lze vidět vývoj tržeb Gifťáku z nákupů uskutečněných přes internet 

za poslední 3 roky. Na základě tohoto vývoje a kvalifikovaného odhadu se pokusím 

odvodit vývoj tržeb po aplikaci mnou navrhovaných nástrojů komunikačního mixu. 

Tabulka 30: Vývoj internetových tržeb v letech 2012, 2013 a 2014 (Zdroj: Vlastní zpracování dle 

Blažo, 2015) 

Rok 2012 2013 2014 

Tržby 1 010 000,00 Kč 1 430 000,00 Kč 1 820 000,00 Kč 

Meziroční 

procentuální změna  
42% 27% 

 

Při optimistickém scénáři vývoje tržeb s přihlédnutím k vlivu mnou navrhovaných 

nástrojů je vycházeno z hodnot zjištěných v kapitole věnující se ekonomickému 

zhodnocení návrhů, kde byl vyčíslen předpokládaný přírůstek tržeb vlivem optimalizace 

reklamy na 233 523 Kč (40 217 Kč + 193 306 Kč). Vzhledem k tomu, že je ale část 

kampaně rozložena do roku 2016, přírůstek tržeb z návrhu využití Facebooku je snížen 

o 17/50 hodnoty, neboť z celkem 50 týdnů bude po 17 týdnů tato propagace probíhat 

v roce 2016. Výslednou hodnotou je pak 167 799 Kč (40 217 Kč + 127 582 Kč). 

To představuje nárůst oproti roku 2014 o přibližně 9,2 %. Za předpokladu, že návrh 

z oblasti PR dopomůže k nárůstu tržeb o 1 %, z oblasti linkbuildingu o 2 % a z oblasti 

WOM o 6 % (5 % pomocí online hry, 1 % pomocí dárečků štěstí), by pak mohl být 

celkový nárůst tržeb v důsledku aplikace návrhů v procentuální výši 18,2 %, což činí 

331 240 Kč. Vzhledem k tomu, že v minulých letech byl vykazován významný 

meziroční nárůst tržeb, mohlo by dojít k naplnění tohoto optimistického scénáře. 

Při realistickém scénáři by mohly tržby v důsledku aplikace návrhů vzrůst o dvě třetiny 

optimistického předpokladu, tedy o 12,13 %, což činí 220 827 Kč. 

Při pesimistickém scénáři by tržby zásluhou aplikace návrhů nevzrostly vůbec.   
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3.10 Shrnutí návrhové části 

Návrhová část práce vycházela z částí předchozích a byla zpracována s ohledem na cíle 

stanovené v úvodu diplomové práce, výstupy z analytické části a požadavky 

provozovatelů e-shopu. 

V úvodu kapitoly byl stanoven rozpočet na navrhované nástroje, 80 000 Kč, a cílová 

skupina, kterou byli určeni lidé ve věku 18-24 let, přednostně studenti, a 25-34 let, tedy 

mladí pracující lidé. Samotné nástroje byly vybrány z oblasti reklamy, public relations, 

WOM a linkbuildingu. Konkrétně se jednalo o návrh na optimalizaci webových stránek, 

návrh na využití Facebooku k propagaci produktového portfolia e-shopu, návrh témat 

PR článků, návrh konceptu dárečků štěstí a online hry a návrh efektivního vyhledávání 

blogů pro budování zpětných odkazů. Celkové náklady na předložené návrhy byly 

vyčísleny na 77 054 Kč. Součástí této kapitoly bylo také zhodnocení přínosů a rizik 

návrhů, odhad vlivu návrhů na vývoj tržeb a harmonogram, v němž je přehledně 

zaznačen časový sled jednotlivých činností vedoucích k aplikaci jednotlivých 

navrhovaných nástrojů komunikačního mixu.  
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ZÁVĚR 

Tato práce se zaměřila na optimalizaci komunikačního mixu vybraného internetového 

obchodu, konkrétně e-shopu Gifťák.cz, zabývajícího se prodejem dárkového zboží. 

Správně zvolená a zacílená marketingová komunikace je důležitým předpokladem pro 

dobře fungující, prosperující a konkurenceschopnou společnost, proto se práce snaží 

nejen o vylepšení již využívaných nástrojů komunikačního mixu, ale i o nalezení 

nástrojů nových.  

První část práce se věnovala teoretickým východiskům z oblasti marketingu, 

marketingového a komunikačního mixu, analýz okolí a marketingového výzkumu 

a tvoří základ pro části následující.  

Druhá část práce poskytla základní charakteristiku vybraného e-shopu a věnovala 

se jeho důkladné analýze. Pomocí analýzy vnitřního a vnějšího prostředí, analýzy 

a popisu stávajícího marketingového a komunikačního mixu internetového obchodu 

a výsledků marketingového průzkumu byla sestavena SWOT matice, v níž byly shrnuty 

všechny zjištěné poznatky a byly takto identifikovány silné a slabé stránky 

elektronického obchodu spolu s jeho příležitostmi a hrozbami. Ty byly následně 

vyhodnoceny, na základě čehož bylo zjištěno, že by se měl e-shop zaměřit na ofenzivní 

strategii, tedy na maximalizaci svých silných stránek a příležitostí. 

Ve stěžejní části diplomové práce, části návrhové, jsem se snažila navrhnout kombinaci 

takových nástrojů komunikačního mixu, které by splňovaly požadavky provozovatelů 

e-shopu, tedy aby se jednalo o nástroje pokud možno levné a měřitelné, aby na návrhy 

vystačil smluvený rozpočet (80 000 Kč), aby nástroje korespondovaly s již využívanými 

prvky komunikačního mixu a především, aby se jednalo o nástroje co nejúčinnější pro 

vybraný internetový obchod. Při tvorbě návrhů jsem vycházela z analytické části, kdy 

jsem respektovala ofenzivní strategii. 

Z analytické části vyplynulo, že se Gifťák.cz pohybuje v opravdu silném konkurenčním 

prostředí. Z tvrzení pana Blaža, který pro Gifťák.cz spravuje komunikační mix, 

a z výsledků dotazníkového šetření dále vyplynulo, že povědomí o tomto e-shopu 

ve společnosti je poměrně nízké. Mezi další zjištění, o která se návrhová část opírá, 

patřil fakt, že e-shop disponuje velice kvalitními recenzemi a USP, o kterých však řada 
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zákazníků, potenciálních ani stávajících, neví.  Pro návrhy byl důležitým zjištěním také 

stav úrovně využívání sociálních sítí pro marketingové aktivity, kde byly shledány 

výrazné mezery a nevyužitý potenciál. V neposlední řadě byly zapracovány také 

připomínky respondentů dotazníku, kteří měli možnost vyjádřit se mimo jiné 

i k webovým stránkám e-shopu. Tato zjištění spolu s dalšími výstupy analytické části 

vedla k návrhu několika optimalizačních opatření. Jednalo se o návrhy na optimalizaci, 

případně zavedení nástrojů z oblasti reklamy, public relations, WOM a linkbuildingu.   

Cílem této diplomové práce bylo přinést návrh optimalizace komunikačního mixu, která 

e-shopu dopomůže ke zvýšení loajality stávajících zákazníků, získání zákazníků nových 

a k proniknutí do širšího povědomí společnosti tak, aby nedošlo k naplnění hrozby 

klesajících tržeb e-shopu Gifťák.cz v důsledku vysoké konkurence v odvětví.  

Pro naplnění cíle zvýšení loajality jsem zvolila nástroj WOM, konkrétně tzv. dárečky 

štěstí, a nástroj PR, v němž jsem doporučila témata článků vztažená k USP a dobrým 

recenzím e-shopu. Tato kombinace by mohla přispět k ještě pozitivnějšímu vnímání 

e-shopu svými zákazníky. Dárečky štěstí by navíc mohly přispět i ke zvýšení povědomí 

o e-shopu ve společnosti, pokud by dokázaly rozpoutat buzz - rozruch. Pro zvýšení 

povědomí o e-shopu jsem navrhla použít také online hru zacílenou na velmi 

perspektivní skupinu lidí ve věku 18-24 let. K získání nových zákazníků jsem pak 

navrhla změnu webových stránek, efektivní způsob budování zpětných odkazů 

(linkbuildingu) a především využívání Facebooku k propagaci produktů e-shopu. Přínos 

návrhu tkví v pozitivním vlivu na vývoj tržeb, který byl s využitím předpokládaného 

vývoje u některých navrhovaných nástrojů vypočten, kdy výsledky naznačovaly 

znatelný nárůst tržeb. Dalšími možnými přínosy jsou pozitivní vliv na budování 

dobrého jména e-shopu, vylepšení jeho pozice na trhu a širší portfolio nástrojů 

komunikačního mixu, které snižuje riziko plynoucí ze šatné volby některého nástroje. 

Stanovené cíle práce se podařilo splnit. 
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PŘEHLED ZKRATEK 

 
ANO/KSČM/STAN/TOP 09 – politická uskupení 

Atd. – a tak dále 

Atp. – a tak podobně 

B. – výsledná bodová hodnota 

CPC - Cost per Click (cena za proklik) 

CPT – Cost per Thousand (cena za tisíc zobrazení) 

CTR - click-through rate (míra prokliku) 

České Buděj. – České Budějovice 

ČNB – Česká národní banka  

ČR – Česká republika  

ČSSD – Česká strana sociálně demokratická  

Doba dor. – průměrná doba doručení 

DPH – Daň z přidané hodnoty  

H. – hodnocení 

HDP – Hrubý domácí produkt  

IČO – Identifikační číslo osoby 

IS – informační systém 

Kč – koruna česká 

Km – kilometr 

Kr. Pole – Královo Pole 

MF – Ministerstvo financí  

N. – náklady 

Např. - například 

OR – Obchodní rejstřík 

OSVČ – osoba samostatně výdělečně činná 

PC – počítač  
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PPC – Pay per Click (platba za kliknutí) 

PR – Public Relations  

RŽP – Živnostenský rejstřík 

s. r. o. – společnost s ručením omezeným 

SEO - optimalizace webových stránek pro vyhledávače 

TV – televize  

Tzn. – to znamená 

URL -  Uniform Resource Locator (jednotná adresa zdroje) 

USP - unikátní obchodní argument 

WOM - Word of Mouth 
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Příloha 1: Dotazník užitý pro marketingový průzkum (Zdroj: Vlastní zpracování) 

1.) Jste:  

* Žena.  

* Muž. 

2.) Kolik vám je let?  

* 18 a méně 

* 19-25 

* 26-35 

* 36-45 

* 46-55 

* 56-65 

3.) Máte zkušenost s nákupem přes e-shop:  

*Ano. 

*Ne. 

4.) Z jakého důvodu jste nikdy nevyužil(a) nákupu přes e-shop? 

* Nedůvěra (raději si vše pořádně naživo prohlédnete a osaháte, než to koupíte). 

* Nemáte strach, ale nikdy jste nepocítil(a) potřebu tak učinit (kamenné prodejny plně 

uspokojují vaše požadavky). 

* Máte omezený přístup k internetu. 

* Jiné:........................................ 

5.) Existuje nějaký impuls, který by vás nalákal k využití e-shopu? Pokud ano, napište prosím, 

co by to bylo. 

* Ne. 

* Ano - výrazně nižší cena. 

* Ano - doprava zdarma. 

* Ano - originální zboží, které jinak neseženete. 

*Ano – jiné: ........................................... 

6.) Při nákupu sortimentu jiné než denní spotřeby častěji volíte:  

* Nákup v kamenných prodejnách. 

* Nákup přes e-shop. 

* Zhruba půl na půl. 

7.) Z jakého důvodu upřednostňujete nákup v kamenných prodejnách? 

* Nedůvěra (raději si vše pořádně naživo prohlédnete a osaháte, než to koupíte). 

* Nemáte strach, ale nikdy jste nepocítil(a) potřebu tak učinit (kamenné prodejny plně 

uspokojují vaše požadavky). 

* Máte omezený přístup k internetu. 

* Jiné:........................................ 

8.) Existuje nějaký impuls, který by vás nalákal k častějšímu využití e-shopu? Pokud ano, 

napište prosím, co by to bylo. 

* Ne. 

* Ano - výrazně nižší cena. 

* Ano - doprava zdarma. 

* Ano - originální zboží, které jinak neseženete. 

*Ano – jiné: ........................................... 

9.) Jak často přes e-shopy nakupujete:  

* 1-2 x za rok. 

* 3-6 x za rok. 

* Téměř každý měsíc. 

* Několikrát za měsíc. 

10.) Jaký druh zboží nejčastěji nakupujete přes e-shop? 

* Potraviny. 

* Elektroniku. 



 

 

* Oblečení. 

* Kosmetiku. 

* Zážitky. 

* Dárkové zboží všeho druhu. 

* Šperky. 

* Bytové doplňky. 

* Vlastní odpověď: ................................... 

11.) Když nakupujete přes e-shop:  

* Koupíte jen to, co konkrétně hledáte. 

* Někdy se necháte zlákat jinou nabídkou, která původní záměr vytlačí. 

* Koupíte to, co jste hledali, a navíc ještě něco dalšího, co vás na e-shopu zaujalo. 

* Většinou jdete naslepo, spoléháte, že při procházení e-shopů narazíte na něco zajímavého a to 

pak koupíte. 

12.) Máte nějaký svůj oblíbený e-shop?  

* Ne. 

* Ano: ............................................ 

13.) Napadá vás něco, v čem mají české e-shopy rezervy? Pokud ano, co by měly podle vás 

zlepšit?  

* Ne. 

* Ano - nedostatečně široký sortiment. 

* Ano - komunikace se zákazníky. 

* Ano - spolehlivost a rychlost dodání. 

* Ano - možnosti platby. 

 

Ano – jiné: ...................................... 

14.) Oceňujete možnost registrace a bonusových programů?  

* Ano. 

* Ne, raději si objednám bez registrace, protože je to rychlejší. 

* Ne z jiného důvodu: ..................................... 

15.) Jak moc jsou pro vás důležité následující parametry? (1 - hodně, 5 - vůbec) 

15.1.) Cena  

15.2.) Rychlé dodání  

15.3.) Komunikace  

15.4.) Dobré recenze e-shopu  

15.5.) Předchozí zkušenost s e-shopem  

16.) Znáte e-shop Gifťák.cz?  

* Ano. 

* Ne. 

17.) Odkud jste se o něm dozvěděli: 

* Od známého. 

* Při hledání produktu na internetu se objevil v nabídce. 

* Ze sociálních sítí. 

* Banner. 

* Z rádia. 

* Jiná: ........................................ 

18.) Po kliknutí na tento http://www.giftak.cz/ se vám zobrazí webové stránky e-shopu 

Gifťák.cz. Ohodnoťte prosím jejich parametry. (1 – výborné, 5 - nedostatečné) 

18.1.) Vzhled  

18.2.) Funkčnost  

18.3.) Přehlednost  

18.4.) Originalita  

18.5.) Rozdělení produktů do kategorií  

18.6.) Celkový dojem  



 

 

19.) Jak na vás působí rozdělení produktů do kategorií?  

* Je přehledné – neměnil(a) bych jej. 

* Pár kategorií bych spojil(a), míň je někdy víc. 

* Nebál(a) bych se přidat další kategorie. 

* Vlastní odpověď: ............................................ 

20.) Je něco, co vás na e-shopu na první pohled zaujalo? Pokud ano, napište prosím, co. 

* Ne. 

* Ano - zboží. 

* Ano - články v pravém sloupci webové stránky. 

* Ano - kategorie. 

* Ano – jiné: ......................................... 

21.) Zvolili byste Gifťák.cz ke koupi dárku pro své blízké? Pokud ne, napište prosím proč. 

* Ano. 

* Možná. 

* Ne - nevyhovuje mi daný sortiment. 

* Ne – jiné: ........................................... 

 

 

  



 

 

Příloha 2: Ukázka textu PR článku (Zdroj: Vlastní zpracování) 

Vybíráme pro vás nádherné dárečky k svátku 

 
Svátek matek, svátek otců, jmeniny – a tak by se dalo pokračovat až do nekonečna. Svátky, 

tedy příležitostmi obdarovat ty, kdo pro nás něco znamenají, se to v našich končinách jenom 

hemží. Pokud vás neustálé vymýšlení vhodných prezentů unavuje, nebaví, nebo jen nechcete 

skončit jako nemálo hrdinů amerických sitcomů a kupovat dárek na poslední chvíli na 

benzince, rádi vám poskytneme drobnou inspiraci. 

Vášnivým čtenářům 

Pokud máte ve svém okolí vášnivého čtenáře, vězte, že dar v podobě knihy ho sice potěší, ale 

nikterak nepřekvapí. Knihou byl s největší pravděpodobností obdarován už při všech možných 

příležitostech, zkuste jej tedy překvapit a darujte mu LED lampičku na knížku.  

Díky otočné hlavě s klipem je lampičku možné připevnit prakticky kdekoliv, a tak se může 

čtenář ponořit do světa fantazie i na místech, kde lišky dávají dobrou noc a okolo svítí jen 

měsíc a hvězdy. LED lampička užitá pro četbu dlouho do noci v místech, kde nedávají dobrou 

noc lišky, ale partner, který by rád usnul dříve, než bude kniha dočtena, pak bude darem hned 

pro dva najednou.  

Nepostradatelný pomocník 

Hledání otvíráku na pivo ve chvíli největší žízně se v mnoha případech dá přirovnat k hledání 

jehly v kupce sena. Růst žízně jakoby způsoboval pokles pravděpodobnosti nálezu otvíráku 

geometrickou řadou. Neocenitelnou pomůckou v kuchyni je proto otvírák ve tvaru půllitru, 

který lze díky magnetu připevnit na místo, kde se samotné pivo v tom nejlepším případě, 

pomineme-li sedmý schod, nachází – tedy na lednici. 

Sofistikované sprchování 

Sprcha, ať už jako rituál, který následuje po probuzení, nebo večerní očista po dni plném práce, 

je místo určené k relaxu. K dokonalosti tohoto aktu chybí pouze jediné, a to rádio do sprchy. 

Toto sofistikované zařízení v koupelně jistě zaujme nezanedbatelnou úlohu, může být totiž 

partnerem při zpěvu duetů stejně jako důvěryhodným informátorem o tom, co se zrovna děje ve 

světě.  

Řešení nesmrtelného sporu mužů a žen 

Pokud osoba, kterou se chystáte obdarovat, neholduje čtení, pivu, ba ani zpěvu ve sprše, možná 

bude trefou do černého praktický dárek v podobě hřejivých plyšových papučí do USB.  

Zima, jakožto roční období, je sice v nedohlednu, je však třeba vzít v potaz, že věčný spor 

mužů a žen o to, jaká teplota v místnosti je optimální, se s příchodem léta dostává pomalu ale 

http://www.giftak.cz/gadgets/led-lampicka-na-knizku/
http://www.giftak.cz/party-bar/otvirak-pivo/
http://www.giftak.cz/styl/radio-do-sprchy/
http://www.giftak.cz/usb-gagdets/hrejive-plysove-papucky-do-usb/


 

 

jistě ke slovu. A jen co pomine čas klimatizace, přijde opravdová zima a nekonečné hledání 

kompromisu žádoucího nastavení termostatu. Cestu z bludného kruhu úskalí ročních období lze 

absolvovat, jak jinak, než v originálních plyšových papučkách. 

 


