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Abstrakt 

Tato bakalářská práce se zaměřuje na online marketingovou komunikaci. Specifikuje, co 

online marketing je, jaké jsou jeho nástroje, a také porovnává teoretické poznatky se 

skutečností. Obsahuje návrh na zlepšení online marketingové komunikace vybrané 

společnosti, která povede jak k většímu zisku firmy, tak i ke zvýšení povědomí o firmě. 

 

Abstract 

The bachelor’s thesis focuses on online marketing communication. It specifies what 

online marketing is, what are his tools and it compares theoretical knowledge with reality. 

It contains suggestion to improve online marketing communication of selected company 

that will lead both to greater profit as well as to increase awareness of the company. 
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ÚVOD 

Tato bakalářská práce je zaměřená na marketingovou komunikaci obecně, ale hlavně na 

online marketing a online marketingovou komunikaci. V posledních letech se o tuto 

oblast marketingu zajímá čím dál více firem. Doba, ve které žijeme, nutí všechny firmy 

k jejich propagaci na internetu. Internet v našem každodenním životě hraje opravdu 

velkou, někdy až neodmyslitelnou, roli a je tedy na místě, aby se firmy na internetu 

objevovaly. Předmětem zkoumání v této bakalářské práci jsou tedy veškeré nástroje 

online marketingu a online marketingové komunikace, které na dnešním stále se 

vyvíjejícím trhu nalezneme.  

Jako předmět této práce byla zvolena společnost SC&C Partner, spol. s r.o., u které 

proběhla analýza hlavně webových stránek a konkurence a následně byly vytvořeny 

návrhy pro zlepšení povědomí o společnosti. Tyto návrhy se týkají hlavně remarketingu, 

PPC reklam, e-mailingu a zahrnutí sociálních sítí do komunikace společnosti. 

Práce se skládá ze čtyř částí. V první je popsán cíl práce a použité metodiky. V následující 

části jsou popsány teoretické podklady z oblasti marketingu, online marketingu, 

marketingové komunikace, a hlavně online marketingové komunikace. Ve třetí části 

práce jsou provedeny veškeré analýzy, a to analýza webových stránek společnosti, 

návštěvníků těchto stránek a také webových stránek konkurence. V poslední, čtvrté, části 

práce jsou vytvořeny návrhy, které vychází z provedených analýz. 
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1 CÍL A METODIKA PRÁCE 

Hlavním cílem této bakalářské práce je navrhnout vhodné nástroje marketingové 

komunikace se zaměřením na online komunikaci. Návrh by měl vést ke zlepšení stávající 

situace z pohledu zvýšení povědomí o společnosti. 

Sekundární cíle této práce jsou následující:  

- na základě zpracování teoretických podkladů zhotovit teoretickou část práce, 

která bude kvalitní a bude v co nejužším měřítku souviset s dalšími částmi práce, 

- správně implementovat marketingové nástroje do reálného podniku a co nejlépe 

je zanalyzovat, což bude velmi důležité pro zpracování následující části práce – 

návrhové části, 

- navrhnout reálné změny, které budou mít pozitivní vliv na chod firmy, 

- zhodnotit potenciál online marketingu v dalších krocích inovace ve firmě. 

Co se týče metodiky práce, tak zde byla použita analýza publika v analytickém nástroji 

Google Analytics. Dále byla použita analýza webových stránek společnosti a také 

webových stránek konkurence. Tato data byla poté porovnána. Poté byla provedena 

analýza vyhledávání na Google. Všechna tato data byla porovnána a z nich vznikly 

návrhy, které jsou obsaženy v návrhové části. 
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2 TEORETICKÁ VÝCHODISKA PRÁCE 

Tato část bakalářské práce je zaměřena na vysvětlení pojmů marketing a marketingová 

komunikace, dále na online marketingovou komunikaci a online marketing a jeho 

nástroje. Všechny tyto teoretické podklady jsou důležité pro pochopení tématiky, která 

bude rozebírána v dalších částech této práce. 

2.1 Marketing 

Teorie i praxe v oboru marketingu je v poslední době v obrovském rozmachu. Přibývají 

stále další a další možnosti, nástroje a oblasti, kterými se může marketing zabývat, proto 

se pohled na marketing v posledních deseti letech poměrně změnil (1, s. 29). 

Zastaralý pohled na marketing jako na vědu, která se zabývá nástroji pouze 

k přesvědčování a prodeji, pomalu mizí. Nový pohled na marketing se dostává stále více 

do povědomí veškeré populace, hlavně ale do povědomí začínajících a malých podniků 

(1, s. 30). 

Philip Kotler, který je považován za velkého odborníka v oblasti marketingu, říká: 

„Marketing definujeme jako společenský a manažerský proces, jehož prostřednictvím 

uspokojují jednotlivci i skupiny své potřeby a přání v procesu výroby a směny výrobků či 

jiných hodnot.“ (1, s. 30) 

Základem moderního marketingu je zákazník. Smyslem je porozumět svému zákazníkovi 

a přinášet mu novou hodnotu, uspokojovat jeho potřeby, na druhé straně ale také vytvářet 

zisk. Uspokojování zákazníka nesmí ovšem překročit hranice tak, že by firma přestala být 

zisková. Cílem marketingu je hledat nové zákazníky, ale také udržet si stávající 

zákazníky, kteří přinášejí zisk (1, s. 30). 

Peter Drucker řekl: „Cílem marketingu je udělat akt prodeje nadbytečným. Cílem je znát 

a chápat zákazníka tak dobře, aby mu výrobek nebo služba přesně odpovídala … a 

prodávala se sama.“ (2, s. 38)  
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Pokud dobrý marketingový specialista identifikuje potřeby zákazníka a vytvoří produkty 

s velkým důrazem na uspokojení jeho potřeb a efektivně je propaguje, bude se produkt 

dobře prodávat. Ve spojení s reklamou a prodejem je utvořena soustava marketingových 

nástrojů marketingového mixu, které ovlivňují trh (2, s. 38). 

 

Obr.  1: Klíčové marketingové koncepce (2, s. 38) 

2.1.1 Online marketing 

Jedním z kladů online marketingu je, že je ideálním řešením pro malé a střední firmy – 

s nízkými náklady se dá totiž dosáhnout viditelných výsledků. Dále také na internetu 

můžete efektivně cílit na vybranou klientelu, což je velmi efektivní a náklady jsou 

minimalizovány.  Pokud všechny nástroje, které jsou vysvětlené v následující kapitole, 

ideálně zkombinujete, můžete dosáhnout výrazného zvýšení prodeje produktu či služby 

a tím i posílit svoji pozici v daném segmentu trhu (3, s. 124). 

2.2 Marketingová komunikace 

„Marketingovou komunikací se rozumí řízené informování a přesvědčování cílových 

skupin, s jehož pomocí naplňují firmy a další instituce své marketingové cíle.“ (4, s. 10) 
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Marketingová komunikace je součást marketingového mixu – promotion. Začala se 

vyvíjet z reklamy přidáním dalších aktivit. Interaktivním a funkčním působením těchto 

aktivit byla vytvořena na přelomu 20. a 21. století integrovaná marketingová komunikace 

(3, s. 105). 

Marketingová komunikace se skládá z 5 částí komunikačního mixu. 

Jedná se o: 

- reklamu, 

- osobní prodej, 

- podporu prodeje, 

- public relations, 

- přímý marketing (3, s. 105). 

Dále se marketingová komunikace dělí na nadlinkové a podlinkové aktivity. 

Nadlinkové aktivity jsou: 

- klasická reklama v médiích, 

- tisk, 

- rozhlas, 

- televize, 

- billboardy (3, s. 105). 

Mezi podlinkové aktivity patří:  

- public relations, 

- podpora prodeje, 

- osobní prodej,  

- přímý marketing 

- sponzoring a podobně (3, s. 105). 

V současné době se tedy využívá spojení nadlinkových a podlinkových aktivit 

marketingové komunikace, které dohromady tvoří teorii integrované marketingové 

komunikace (3, s. 105). 
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2.2.1 Cíle marketingové komunikace 

Komunikační cíle nebo efekty jsou obsažené v modelu DAGMAR (Defining 

Advertisment Goals for Measured Advertising Results – definice cílů reklamy k měření 

jejich výsledků) (7, s. 158).  

 

Obr.  2: Komunikační cíle – model DAGMAR (7, s. 158) 

Komunikační cíle jsou v jednom smyslu pouze zprostředkovaným nástrojem k dosažení 

marketingových cílů na vyšší úrovni. Komunikační cíle by měly být: 

- Rozděleny do dílčích cílů, pokud je to nutné. 

- Motivující pro všechny, kdo se na jejich plnění budou podílet. 

- Přijímány jako závazné. 

- Přijatelné pro všechny, kdo se na jejich plnění budou podílet. 

- Srozumitelné pro všechny, kdo se na jejich plnění budou podílet. 

- Formulovány s ohledem na názory realizátorů. 

- Kvantifikovatelné, aby se daly měřit. 

- Spojeny se současnou a žádoucí pozicí produktu a značky. 

- V souladu s celkovými firemními a marketingovými cíli (7, s. 159). 
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Je nezbytné, aby byla předem kvantifikována a definována kritéria, podle kterých bude 

komunikační kampaň hodnocena. Nástrojem managementu k měření návratnosti investic 

jsou pouze měřitelné cíle (7, s. 159).  

2.2.2 Integrovaná marketingová komunikace 

Teorie integrované marketingové komunikace vznikla v posledních letech 20. století. 

Integrovanou marketingovou komunikaci si můžeme vyložit jako dokonalé spojení všech 

optimálně nasazených komunikačních nástrojů v oblasti dorozumívání. Pohled na 

marketingovou komunikaci se s časem nových vynálezů vyvíjel a dnešní pohled je 

takový: zapojit všechny vhodné formy marketingové komunikace komplexně podle 

konkrétní situace (3, s. 106). 

V praxi to znamená nejprve briefing s klientem, na kterém definujeme problém, který 

chceme marketingovou komunikací vyřešit. Klient zná nejlépe produkt či službu, jejíž 

image chce budovat a ve většině případů zná i svou cílovou skupinu. Díky těmto 

informacím určíme médium schopné na ni cílit. Primárně však vycházíme z cíle, kterého 

chceme dosáhnout, z povahy předmětu, charakteru konkurence, cílové skupiny časových 

a finančních relací a z výsledků našeho průzkumu (3, s. 106). 

2.2.3 Online marketingová komunikace 

Internet radikálně změnil charakteristiky masové komunikace. 

- Spotřebitelé v novém interaktivním trhu nejsou pasivní cíle pro marketingová 

tvrzení. 

- Organizace předávají informace velkému počtu diváků. I když je potenciál diváků 

globální a nediferencovaný, jakmile je uskutečněn kontakt, může být individuálně 

identifikován a cílen. 

- Internet umožňuje výměnu informací v obou směrech, což se projevuje různými 

způsoby zvýhodnění, jako je přizpůsobení zpráv a možnost získat okamžitou 

odezvu (5). 
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Online marketingová komunikace je s ostatními disciplínami komunikačního mixu úzce 

propojena. Šíře funkcí, které obvykle plní, tomu odpovídá. Prostřednictvím internetu lze 

zvyšovat povědomí o stávajících produktech, zavádět nové produkty či produktové 

kategorie, komunikovat se stakeholdery či posilovat image a pověst značky. Internet 

rovněž umožňuje i přímý prodej (4, s. 183). 

Prostřednictvím počítačů marketingová komunikace přináší malým i velkým firmám 

nové možnosti. Mezi největší klady se řadí: zrychlování a rozšiřování komunikačních 

možností, snižování nákladů na propagaci i prodej a vytváření trvalých vazeb a vztahů 

mezi zákazníkem a prodejcem, které vedou k uspokojování individuálních potřeb a přání 

(6, s. 327). 

Mezi další významné pozitivní charakteristiky online marketingové komunikace patří: 

personalizace, možnost přesného zacílení, interaktivita, využitelnost multimediálních 

obsahů, relativně nízké náklady a jednoduchá měřitelnost účinnosti (4, s. 183). 

„Z pohledu firem a podniku je možné využití internetu rozdělit především na relativně 

nezávislé aktivity: 

- orientované na propagaci (publikování informací, elektronická reklama, public 

relations), 

- orientované na prodej (elektronický prodej, internetový obchod), 

- orientované na podporu činnosti (intranetové/extranetové informační systémy).“ 

(6, s. 330) 

„Samotné aktivity je nutné zajistit a podpořit nezbytnými nástroji, které umožňují jejich 

rozvoj. Z tohoto důvodu je třeba zajímat se především o: 

- webové stránky, které představují základ webových prezentací, internetového 

obchodu i webových informačních systémů,  

- reklamní prostředky a metody umožňující upoutat potenciálního zákazníka a 

otevřít mu cestu k naší webové prezentaci či elektronickému obchodu (bannerová 

reklama, e-mailing, Search Engine Marketing atd.), 
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- internetové komunikační nástroje, které zajišťují moderní způsob komunikace 

mezi zákazníky, firmou, dodavateli, veřejností či veřejnou správou.“ (6, s. 330) 

Základní technologie podporující jednotlivé aktivity jsou značkovací jazyky. Pomocí 

značkovacích jazyků vznikají webové stránky. Po přidání skriptovacích jazyků a 

grafických a multimediálních prvků lze vytvořit vizuálně příjemné, informačně bohaté, 

interaktivní a dynamické webové aplikace, které významným způsobem dokáží ovlivnit 

a podpořit činnost a rozvoj firem a rozvinout vztahy se zaměstnanci, dodavateli a hlavně 

zákazníky (6, s. 330). 

2.3 Webové stránky 

Webové stránky představují základní platformu, na kterou odkazují veškeré komunikační 

nástroje v online prostřední, ale v současné době i komunikační nástroje mimo internet 

(4, s. 184). 

Je několik pohledů na webové stránky: 

- Dají se považovat za nástroj direct marketingu, neboť umožňují přímý prodej, 

dokážou přizpůsobovat obsah i formu každému konkrétnímu návštěvníkovi, jsou 

interaktivní a lze velmi dobře měřit jejich efektivitu. 

- Dají se také chápat jako nástroj public relations, protože umožňují komunikaci se 

stakeholdery. 

- Také jsou reklamním nástrojem, protože některé weby slouží primárně k posílení 

image značky. 

- Jsou ale i nástrojem podpory prodeje, neboť je možné jejich prostřednictvím např. 

organizovat marketingové soutěže nebo rozdávat online kupony (4, s. 184–185). 

V oblasti internetu je webová prezentace firmy základním kamenem její působnosti. 

Mohou zde být publikovány základní informace o firmě, oboru činnosti, jejím poslání, 

nabídce zboží a služeb a jejich specifikace, kontakty na odpovědné osoby, seznam 

provozoven a podobně. Je to tedy jednoduchý způsob, jak sdělit zákazníkům to, co 

potřebují vědět (6, s. 331).  
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Web jako nové multimédium přináší nové možnosti komunikace se zákazníkem. Mělo 

by se zde tedy pracovat nově, využívat postupy nové a nepřenášet pouze přístupy 

dosavadní – materiály a zvyklosti z tradiční reklamy v běžných sdělovacích prostředcích. 

Webové stránky podstatně zrychlují komunikaci, a proto by měly být naráz 

multimediálně atraktivní, přehledné a okamžitě zákazníkovi sdělit, co si může koupit 

nebo se dozvědět (6, s. 328). 

Při tvorbě webových stránek je nezbytné si nejdříve stanovit jejich hlavní funkce. 

Primárně bývají nástrojem přímého prodeje, popřípadě nástrojem k získávání kontaktů 

na potenciální zákazníky. V jiných případech může být hlavní funkcí webových stránek 

komunikace se stakeholdery. Poslední z nejčastějších hlavních funkcí webu je posilování 

image značky. Zvolením hlavní funkce webu jsou volena také kritéria, která jsou pro 

efektivní fungování klíčová. Nejdůležitější kritéria jsou: snadná vyhledatelnost, 

odpovídající design, atraktivní a přesvědčivý obsah a jednoduché užití (4, s. 185). 

2.3.1 Kritéria efektivnosti webových stránek 

- Zajímavý obsah pro danou cílovou skupinu – pokud není obsah atraktivní, 

návštěvník na webových stránkách nebude trávit svůj čas. 

- Jednoduché užití webu – při špatné orientaci či působení jiných bariér užití 

odchází návštěvník vyhledávat požadovaný obsah jinde. 

- Grafický design – zastaralost, neestetičnost a neprofesionalita může návštěvníka 

odpudit; ovlivňuje také, jak návštěvník bude instituci/značku vnímat. 

- Relevance, jedinečnost, užitečnost a důvěryhodnost poskytovaných informací. 

- Aktuálnost informací na webu – zastaralé informace návštěvníky odradí; nutnost 

pravidelného dodávání nového atraktivního obsahu, což vede k opakovaným 

návštěvám. 

- Kvalitní a uživatelsky přívětivý redakční systém. 

- Interaktivita zvyšuje atraktivitu webu - např. online diskuze; je důležité názory 

přispěvatelů monitorovat a průběžně na ně reagovat. 

- Dostatečně přesvědčivý obsah – aby vedl k naplnění komunikačních cílů; silný 

prvek je výzva k akci. 
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- Způsob prezentování produktů by měl být takový, aby vyzdvihoval jejich 

přednosti – toho můžeme dosáhnout pomocí nejrůznějších prostředků, např.: 3D 

vyobrazení, videa či virtuální prohlídky.  

- Snadná vyhledatelnost – pokud není schopna cílová skupina stránky jednoduše 

vyhledat, bude jejich účinnost omezená nebo dokonce nulová (4, s. 185–187). 

2.3.2 Jednoduchost užití webu 

Webové stránky musí splňovat určité parametry, aby byly efektivní. Musí být přehledné 

a intuitivně ovladatelné, snadno použitelné tak, aby návštěvníkům maximálně 

usnadňovaly orientaci. Obsah musí být logicky a jednoduše strukturovaný. Uvádí se, že 

na webu by měla být jakákoliv informace zjistitelná do tří kliknutí (4, s. 191). 

Největší nároky na uživatelskou přívětivost vyžaduje nejvíce homepage (úvodní stránka 

webu). Je to první, co návštěvník vidí po příchodu na web. Právě ta ho musí zaujmout. 

Pokud se tak nestane, zákazník odejde a bude hledat informace či zábavu jinde. Prostor 

na homepage je ale velice omezený a je třeba s ním velmi obezřetně nakládat. 

Nejvyhledávanější a nejdůležitější webové sekce (např. kontaktní adresa nebo nabízené 

služby) by měly být umístěny na nejviditelnějších místech. Návštěvník by je měl 

v nejlepším případě spatřit okamžitě a to tak, aniž by musel jakkoliv stránku posouvat (4, 

s. 191). 

Návštěvníci se na webových stránkách nesmí ztrácet, proto musí web působit jako jeden 

logický konzistentní celek. Všechny jednotlivé stránky by měly dodržovat stejný systém 

navigace. Pro větší přehlednost lze např. barevně oddělovat navštívené a nenavštívené 

odkazy. Měly by být také dodržovány zaběhnuté konvence, jako: logo umístěné v levém 

horním rohu, vyhledávací mechanismus v pravé horní části a podobně.  

2.4 Vyhledatelnost a internetové vyhledávače 

Vyhledatelnost webových stránek závisí především na umisťování ve vyhledávačích, 

jako je např. Seznam nebo Google. Tyto vyhledávače slouží orientování uživatele 

v internetovém prostředí. Uživatel zadá do vyhledávače dotaz a zobrazí se mu odkazy na 
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relevantní webové stránky. Vyhledávače se snaží seřadit odkazy od nejvíce relevantních 

webových stránek pro zadaný dotaz až po ty nejméně relevantní (4, s. 187). 

Internetové vyhledávače si pomocí vyhledávacích robotů (web crawlers) ukládají každou 

webovou stránku na internetu do databáze. Při zadání dotazu je kvalita a relevance každé 

stránky v databázi vyhledávačem vyhodnocena. Vyhledávače ale přesný algoritmus 

hodnocení webových stránek tají (4, s. 187). 

Faktory ovlivňující umístění webu v neplacených (přirozených) výsledcích vyhledávání 

dělíme na faktory na stránkách (on-page faktory) a mimo stránky (off-page faktory). 

Relevance webových stránek k danému klíčovému slovu je ovlivňována nejvíce 

samotným obsahem webových stránek. Největší vliv mají hlavně výskyt klíčového slova 

v titulcích webu, v nadpisech, v doméně, v odkazech na danou stránku, v samotném 

obsahu a podobně. Mezi další faktory na stránkách patří např.: vnitřní prolinkování a 

struktura webu, validita zdrojového kódu a celá řada technických faktorů (4, s. 187).  

Co se týče faktorů mimo stránku, lze zjednodušeně říci, že vyhledávače lépe hodnotí ty 

stránky, které ve velkém množství odkazují na jiné webové stránky. Je ale důležitá i 

relevance odkazů. Odkazy, které nejsou relevantní – nesouvisejí s obsahem stránky, 

dostávají výrazně nižší ohodnocení (4, s. 188). 

2.4.1 Jak vyhledávače fungují 

Mezi nejčastěji používané vyhledávače na světě patří v první řadě Google. Dále pak 

Yahoo! a Microsoft Bing. V České republice se nejvíce používá Google a Seznam (8, str. 

122). 

Všechny tyto vyhledávače používají svou vlastní technologii a mají infrastrukturu, která 

je podobná této: 

- Webové prohledávače (tzv. „roboti“ nebo „pavouci“). Tito roboti prochází 

webové prostředí, vyhledávají na webu stránky a sledují odkazy. 

- Proces sbírání údajů ze stránek (např. odkazy, textový obsah a metadata) (8, str. 

122). 
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- Úložiště indexu. Zde se shromažďuje a uchovává obsah webových stránek. 

Většinou se tento obsah uchovává pomocí klíčů, kteří jsou založené na slovech. 

Toto úložiště je založeno na principu rejstříku v knize. Když vyhledáváte 

v rejstříku knihy, naleznete tam, na jaké straně se dané slovo nachází. Stejně tak 

je tomu i v indexu vyhledávače. Ten dokáže najít hledané slovo a přiřadit k němu 

webové stránky (8, str. 122). 

- Výsledné hodnocení. Toto hodnocení určuje, jaké stránky mají největší relevanci 

z hlediska vyhledávaného řetězce. Vyhledávače při hodnocení používají nespočet 

hledisek. Tato hlediska jsou navíc neustále upravována dle nových testů, 

algoritmů a dalších kritérií. Podrobnosti o hodnotících faktorech uchovávají 

vyhledávače v tajnosti. Ke každému vyhledávacímu dotazu vyhledávač 

vyhodnotí, shromáždí a zobrazí seznam relevantních, tzv. přirozených 

(organických) výsledků vyhledávání. K vyhodnocování stránek dochází právě 

v okamžiku zadání dotazu (8, str. 122). 

2.5 SEO (Search Engine Optimalization) 

Do českého jazyka se tento pojem překládá jako optimalizace webových stránek pro 

vyhledávače. Provádí se kvůli zlepšování pozic ve výsledcích vyhledávání. SEO je základ 

efektivní marketingové kampaně. Je to ale velmi komplikovaná, kontinuální a 

dlouhodobá činnost. Základem je správná struktura internetových stránek, a hlavně 

nalezení správných klíčových slov, která lidé ve spojení s firmou vyhledávají a obohacení 

textu na webu těmito slovy. Tento nástroj slouží hlavně k přivedení zákazníků 

z přirozených výsledků vyhledávání a také by měl zajistit, že se zákazníci dobře zorientují 

na webových stránkách, najdou to, co hledají a uskuteční tzv. konverzi, tedy například 

objednají produkt či službu, kliknou na odebírání newsletteru a podobně (3, s. 124 a 209). 

Význam SEO v posledních letech podstatně roste. Příčina rostoucího významu je 

zejména to, že uživatelé na internetu se ve velké části věnují pouze odkazům, které se ve 

vyhledávačích umisťují na předních pozicích. Pozice ve vyhledávačích představuje 

v dnešní době velkou konkurenční výhodu (4, s. 188). 
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V SEO existují tzv. zakázané techniky, kterými si majitelé webů chtějí zlepšit pozici ve 

vyhledávání. Patří mezi ně: 

- vytváření falešných stránek odkazujících na jejich web, 

- nadměrné používání klíčových slov, která se nezobrazují návštěvníkům, ale jen 

vyhledávacím robotům, a podobně (4, s. 188). 

Internetové vyhledávače weby s takovými praktikami postihují penalizacemi, snížením 

vyhledatelnosti, či dokonce znemožněním vyhledatelnosti (4, s. 189). 

Optimalizace webových stránek pro vyhledávače by měla probíhat zejména pomocí 

publikování zajímavého obsahu či účastí v diskuzích apod. Nejdůležitější je ale práce 

s klíčovými slovy. Ta musí primárně odpovídat obsahovému zaměření webu a zároveň 

by se měla shodovat s výrazy, které lidé běžně zadávají do vyhledávačů. Tyto běžně 

vyhledávané dotazy je možné zjistit např. pomocí plánovače klíčových slov v rozhraní 

Google AdWords (4, s. 189).  

Je vhodné si zvolit několik klíčových frází, které se budou v textu webových stránek 

v rozumné míře vyskytovat v nadpisech, titulku webových stránek či v doméně apod. Je 

důležité myslet na to, že vyhledávací roboti „neumí číst“ texty, které jsou součástí 

animací a obrázků (4, s. 189).  

Opravdu nejdůležitějším prvkem SEO je atraktivní obsah. Je to velmi jednoduché: pokud 

na webu návštěvníci nenajdou, co hledali, web opustí a už se na něj nevrátí. Naopak 

atraktivní obsah zapříčiňuje to, že na web začnou odkazovat jiné webové stránky, a tím 

se vyhledávácí pozice zlepší. Také se může zvětšit počet pravidelných návštěvníků i bez 

využití vyhledávačů (4, s. 190). 

Výhody SEO jsou zejména: relativně nízké náklady, dlouhodobý efekt, relevance 

přivedených návštěvníků. Organické vyhledávání tvoří většinou hlavní zdroj 

návštěvnosti webu. Samotné přivedení návštěvníka na web nic nestojí, je nutné ale brát 

v potaz náklady vynaložené na optimalizaci (4, s. 190–191). 

Jsou tu ale také nevýhody, které SEO má. Jeho význam snižuje aktualizace algoritmů 

vyhledávačů, nutnost výběru menšího rozsahu klíčových slov, nejisté a zpožděné 
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výsledky optimalizace a náročnější vyhodnocování. Vyhledávače se snaží personalizovat 

výsledky vyhledávání, proto nelze jednoduše kontrolovat pozici webu ve vyhledávání. Je 

třeba výsledky vyhodnocovat nárůstem návštěvnosti z neplaceného vyhledávání ve 

webové analytice (4, s. 190). 

2.6 SEM (Search Engine Marketing) 

Tento anglický pojem se nejčastěji překládá jako marketing ve vyhledávačích. Jako 

hlavní cíl SEM se uvádí zvýšení návštěvnosti webu, čehož se dosahuje placenými odkazy 

ve vyhledávačích (např. systémy PPC). SEM je zpoplatněná služba, za kterou platí 

provozovatelé webů, a je vhodné jej používat pro zvýraznění pozice webových stránek 

ve vyhledávání (3, s. 124 a 207). 

Firma se rozhodne působit na internetu a vybudovat webové sídlo za někdy nemalé peníze 

a očekává, že toto sídlo bude navštěvovat určité množství lidí. Tito lidé se ale musí o jeho 

existenci nějakým způsobem dozvědět. Nejčastější forma, jak se zákazníci o stránkách 

firem dozvědí je: forma internetové reklamy, reklamní e-maily, internetový virální 

marketing a podobně (6, s. 335).  

2.7 Reklama ve vyhledávačích 

Reklama ve vyhledávačích je velmi oblíbený nástroj internetového marketingu. Stejně 

jako SEO patří ke zdrojům vysoké návštěvnosti. Výhodou tohoto nástroje je to, že firma 

může dosáhnout velmi dobré pozice ve vyhledávačích prakticky okamžitě. Standardně je 

model placení reklamy ve vyhledávačích založen na platbě za kliknutí (pay-per-click 

neboli PPC reklama) (4, s. 191). 

2.7.1 PPC reklama (Pay Per Click) 

PPC reklama je typ internetové reklamy, ve kterém se platí za proklik. Tento nástroj 

doplňuje velmi efektivně optimalizaci pro vyhledávače a zvyšuje návštěvnost webu. 

Inzerent této reklamy neplatí za její umístění, ale za reálné prokliky na jeho webové 
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stránky. PPC reklamou se dá dobře cílit na většinu uživatelů internetu. Většinou jsou to 

krátká textová sdělení, která se zobrazují ve vyhledávání (3, s. 165). 

2.7.2 Bannerová reklama 

Banner je reklamní plocha pevných rozměrů (v pixelech), která se zobrazuje na 

internetových stránkách a lze se přes ni prokliknout na cílovou webovou stránku. 

Bannerová reklama nejlépe plní svůj účel, když inzerent propaguje značku či produkt a 

není pro něj nejvíce důležité přivést nové zákazníky na web, ale jde o to dostat danou 

značku či produkt do jejich povědomí (3, s. 124 a 31). 

Cílem banneru je vyvolání návštěvníkovi pozornosti a snaha o provedení akce – kliknutí 

na banner. Platí, že čím víc bannerů, tím větší šance na upoutání zákazníka. Banner se dá 

na internet umístit několika způsoby: 

- využití nabídek serverů (např. zpravodajské), kde příslušný banner umístí za 

poplatek, 

- využití provozních systémů, což jsou tržiště s reklamním prostorem, 

- zařazení do výměnného systému, který funguje na principu výměnné reklamy (6, 

s. 333). 

Splnění úkolu banneru a jeho účinnost se může určovat z různých pohledů. Pro placení 

poplatků za jeho umístění se většinou používá stejné hodnocení. Jsou tři základní modely 

hodnocení účinnosti banneru, které za hlavní faktor považují: 

- zobrazení banneru,  

- kliknutí na banner,  

- vyvolání akce uživatele (6, s. 333). 

První model – zobrazení banneru (imprese) je rozdílný od ostatních hlavně proto, že 

z důvodu zkoumání počtu zobrazení nebere vůbec v úvahu, zda uživatel vůbec banner 

zaregistroval. Další dva modely už uživatelovu pozornost vyžadují. U dalších modelů 

uživatel klikne (click) na banner a tím se zvyšuje míra kliknutí banneru (click-through 

ratio) nebo v případě vyvolání akce uživatel vyplní formulář (form), či pošle e-mail podle 

instrukcí na banneru (e-mail) či zavolá na bezplatné telefonní číslo (call). U všech těchto 
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případů uživatel vyvolá nějakou akci (action). Od těchto modelů jsou odvozeny i modely 

platby za banner a nazývají se: pay-for-imprese, pay-for-click, pay-for-form, pay-for-

action, pay-for-call atd.) (6, s. 333). 

Velmi často ale může poměrně velká agresivita banneru zapříčiňovat negativní pohledy 

na tuto možnost reklamy na internetu. Právě vyskakující bannery (pop-up bannery) či 

bannery, které na určitý časový okamžik překryjí velkou část stránky, velmi často působí 

opačným dojmem, než by měly (6, s. 333). 

2.8 E-mail marketing 

E-mail marketing nebo také e-mailing využívá rozesílání sdělení uživatelům pomocí 

elektronické pošty. Je částečně možné e-mailing přirovnat k rozesílání reklamních letáků 

poštou. Bohužel jak letáky, tak někdy i e-mail marketing může být považován za 

nechtěný. Z tohoto důvodu existuje velmi tenká hranice mezi e-mailingem a závadným 

spammingem (rozesílání nevyžádaných elektronických zpráv) (6, s. 334). 

Nesmíme ale e-mail marketing hned zatratit. Existují legální formy, jak využít e-mailu 

k doručení reklamních sdělení. Mezi tyto formy lze zařadit: 

- e-mailové vsuvky, 

- vyžádané e-maily,  

- placené e-maily (6, s. 334). 

E-mailové vsuvky jsou formou e-mailingu, kdy jsou k běžným e-mailovým zprávám 

(obvykle na konci) přikládána krátká sdělení. Tato forma má asi jen jediný negativ, a to 

je minimální zvětšení velikosti zprávy, ale to je v dnešní době zanedbatelné. E-mailové 

vsuvky je možné velmi často nalézt na bezplatných e-mailových webech (6, s. 334). 

Vyžádané e-maily jsou sdělení, která se dostanou jenom k těm uživatelům, kteří si tyto 

e-maily přejí dostávat. Svůj souhlas se zasíláním vyjádří např. při registraci na webu a 

jsou zařazeni do tzv. opt-in listu, který představuje seznam příjemců (6, s. 334). 

Poslední forma e-mailového marketingu je rozesílání placených zpráv. Většinou je 

organizován konkrétní firmou, která vyhledává uživatele, kteří jsou ochotni číst reklamní 
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texty různých firem za určitou úplatu. Firmy platí stanovené finanční částky za 

zprostředkování doručení reklamy. Hledání a registrace příjemců nejčastěji probíhá 

prostřednictvím specializovaného serveru (6, s. 335).  

2.9 Jiné formy internetové reklamy 

Mimo klasické využívané formy reklamy existují i další méně využívané. Mezi ně patří 

newslettery a virální marketing (6, s. 336). 

2.9.1 Newslettery 

Newslettery (newsletters) jsou forma informačního zpravodaje, která je distribuována 

pomocí e-mailu vždy jenom registrovaným zákazníkům, kteří o ně mají zájem. 

Principiálně je tato forma stejná jako vyžádané e-maily (6, s. 336). 

Obsahem newsletterů mohou být různé články týkající se činnosti firmy a jejího působení, 

popis výrobků a služeb, jejich srovnání nebo třeba novinky v oboru.  Je zde velký prostor 

pro reklamní sdělení, která se dostanou k těm zákazníkům, u kterých je velká 

pravděpodobnost, že budou mít o zboží či služby zájem (6, s. 337). 

2.9.2 Virální marketing 

Od anglického slova viral – virový je odvozený název Viral Marketing (virální 

marketing). Jedná se o využití snadného šíření zpráv na internetu, které funguje stejně 

jako počítačové viry. Viral marketing předpokládá, že se bude zpráva mezi jednotlivými 

uživateli šířit velmi vysokou rychlostí po vytvoření vhodného impulzu (6, s. 337). 

Obvykle jsou k nalezení na adrese webového sídla firmy a takovýchto impulzů může být 

celá řada. Patří mezi ně např.: bezplatná online hra, zajímavé informace, vyhlášení 

soutěže o ceny a podobně (6, s. 337). 
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2.10 Další nástroje marketingové komunikace 

Tyto nástroje marketingové komunikace byly původně používány k jiným účelům. Je to 

ale technicky nenáročná a nenásilná forma komunikace, která respektuje současné trendy. 

V dnešní době se dokonce bez některých z nich internetový obchod ani neobejde (6,  

s. 337). 

2.10.1 Diskuzní fórum 

Tento nástroj marketingové komunikace se vyskytuje na internetu ve velkém množství. 

V diskuzním fóru je možné diskutovat na dané téma s různými účastníky formou 

krátkých, většinou textových zpráv. Jednotlivé zprávy jsou hierarchicky řazeny do 

stromu. Je tak patrné, jaké příspěvky vložili jednotliví uživatelé a jakým směrem se 

diskuze odvíjela (6, s. 337). 

2.10.2 Chat 

Jedná se o synchronní komunikační nástroj, kdy musí být oba účastníci naráz připojeni 

k internetu, protože je to komunikace v reálném čase. Je to komunikace, která probíhá 

pomocí jednoduchého okna prohlížeče formou krátkých zpráv. Chat se může osvědčit 

jako forma zákaznické podpory (6, s. 337). 

2.10.3 FAQ 

Často kladené dotazy (Frequently Asked Questions) nepatří mezi komunikační nástroje 

jako takové. Je to webová stránka, kde jsou uvedeny dotazy zákazníků a reakce na ně.  

Tyto dotazy jsou vybírány na základě předešlé komunikace se zákazníkem. Je tedy velmi 

pravděpodobné, že pokud má zákazník nějaký problém, narazí ve většině případů 

prostřednictvím FAQ na stejný problém a jeho způsob řešení (6, s. 338).  
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2.11 Public relations 

Tato složka marketingového komunikačního mixu je zaměřena na veřejnost. Veřejnost 

v tomto pojetí slova zahrnuje veškeré subjekty, které mají k firmě a jejím aktivitám vztah. 

Mezi ně tedy patří nejen zákazníci, ale i manažeři firem, majitelé a akcionáři, novináři, 

pracovníci státní správy, politici, lidé žijící v okolí firmy a také zaměstnanci (9, str. 167). 

Public relations je zaměřeno na vytváření pozitivního obrazu o firmě a budování 

povědomí a image značky. Na rozdíl od reklamy nebo podpory prodeje je možné v rámci 

PR získávat mnohem více informací od zákazníků, tedy více naplňovat cíle od zákazníků. 

Firmy od zákazníků získávají důležité informace jako např.: názory na produkty, 

požadavky a preference zákazníků, hodnotu, kterou vidí zákazník v produktu, známost 

značky nebo míru loajality. Sociální vazby zákazníků jsou pro firmu také důležité. Řadí 

se sem např.: příslušnost k určité komunitě, zájmy, životní styl, preference přátel a kolegů 

zákazníka apod. (9, str. 167). 

K public relations se mohou využívat různé komunikační prostředky. Základem všeho 

jsou ale webové stránky. Právě na ně budou směrovány odkazy z článků či diskuzí. 

Z pohledu vyhledávačů je toto velký přínos. Zvyšuje se tím popularita webových stránek 

a tím jejich snadná vyhledatelnost (9, str. 167). 
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3 ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU 

V této části mé bakalářské práce je představena firma SC&C Partner, spol. s r.o. Je zde 

popsáno, čím se společnost zabývá. Dále je tato část zaměřena na analýzu webových 

stránek firmy a analýzu webových stránek konkurence. 

3.1 Popis společnosti 

Výpis z obchodního rejstříku:  

- vznik společnosti: 24. září 1997, 

- spisová značka: C 28325 vedená u Krajského soudu v Brně, 

- obchodní název: SC&C Partner, spol. s r.o., 

- sídlo: V Újezdech 569/7, Medlánky, 621 00 Brno, 

- identifikační číslo: 255 01 984, 

- právní forma: společnost s ručením omezeným, 

- předmět podnikání: výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 

živnostenského zákona, 

- jednatel společnost: Ing. Vilém Patloka, Ing. Radka Patloková, 

- způsob zastupování: za společnost jednají ve všech věcech jednatelé samostatně 

a bez omezení, 

- společníci: Ing. Vilém Patloka, Martin O´Malley, 

- základní kapitál: 200 000 Kč (10). 

Firma SC&C Partner vznikla v roce 1997. V prvopočátcích své existence podnik nabízel 

klientům statistickou analýzu dat hlavně v oblasti kvality a produktivity. Po příchodu 

Martina O´Malleyho, který byl v té době jedním z prvních, kteří drželi titul Mater Black 

Belt v České republice, zahrnuli do svých služeb metodiku Lean Six Sigma a Lean design. 

Od roku 2008 se v SC&C Partner zaměřili i na inovace a posílili tým odborníků. Kladou 

důraz na vysokou kvalitu svých odborníků, kteří mají bohaté zkušenosti. Firma nabízí 

kompletní služby, které klientům zvýší efektivitu, kvalitu a návratnost vynaložené práce 

a investic. Společnost SC&C Partner v současné době poskytuje konzultační služby, 
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pořádá školení pro vzdělávání klientů a dále je distributorem statistického softwaru 

Minitab (11). 

3.1.1 Definice zákazníka 

Webové stránky jsou cíleny na manažery a TOP manažery (konzultace a TOP 

management) a na HR oddělení (školení). Největší důraz je ale kladen na propagaci 

školení. Konzultace a mentoring jsou většinou prodávány osobně u zákazníka.  

3.1.2 Rozdělení nabídky na webových stránkách 

Společnost na svých webových stránkách nabízí konzultace, školení a produkty. Školení 

jsou rozdělena na ta, které jsou veřejná a mají přesné datum konání a na ta, která jsou 

pořádaná na dotaz. To znamená, že zákazník má např. skupinu zaměstnanců, kteří by 

školení absolvovali, ale nevyhovuje jim datum, proto si vybere školení na dotaz a tam si 

může vybrat datum sám. Pro lepší přehlednost společnost rozlišuje svoje kurzy na velké 

a malé. Mezi malé kurzy se řadí ty jednodenní a je jich větší množství. Velké kurzy jsou 

ty, které trvají 4–20 dní a není jich méně. Produkty, které jsou na webových stránkách 

nabízeny, jsou: 4 softwary, z nichž nejvýznamnější je Minitab 17, a 3 publikace. 

3.2 Analýza webových stránek – Google Analytics 

Na přelomu září a října roku 2016 začala probíhat změna webových stránek. Změnil se 

kompletně jejich design. Všechny úpravy a nastavení byly dokončeny v průběhu prosince 

2016. Analýza webových stránek je za období, kdy už všechny změny byly dokončeny, 

tedy od 1.1.2017 – 30.4.2017. 
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3.2.1 Analýza publika 

Věk 

Google Analytics dokáže identifikovat 63,99 % uživatelů dle věku. Na následujícím 

obrázku je graf, který zobrazuje věkové rozmezí. 18-24letých návštěvníků webu je  

14,46 %. Nejvíce je návštěvníků 25-34letých, kterých je 39,31 %. Návštěvníků 

z věkového rozmezí 35-44 let je 27,93 %. Uživatelů, kteří zapadají do intervalu 45-54 let, 

navštívilo web 12,57 %. Návštěvníků, kterým je 55-64 let, přišlo 4,71 % a starších než 

65 let přišlo 1,02 %. 

 

Graf  1: Věkové rozmezí návštěvníků (16, vlastní zpracování) 
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Pohlaví 

Rozlišit pohlaví návštěvníků webu dokáže Google Analytics zjistit u 65,20 % 

návštěvníků. Ze sledovaných návštěvníků je 58,8 % mužů a 41,2 % žen. 

 

Graf  2: Metrika pohlaví (16, vlastní zpracování) 

Lokalita 

Za sledované období navštívilo webové stránky 6 337 uživatelů. Z nich 5 001 uživatelů 

přišlo z České republiky. Další nejvíce navštěvované země jsou Německo se 389 uživateli 

a Slovensko se 196 uživateli. Další státy jsou v následující tabulce (Tab. 1).  

Tab.  1: Geografické údaje návštěvnosti– Svět (16, vlastní zpracování) 

Oblast Návštěvy Návštěvy v % 
Česká republika 5 001 78,92 

Německo 389 6,14 
Slovensko 196 3,09 

USA 146 2,3 
Velká Británie 99 1,56 
Nizozemsko 81 1,28 

nespecifikováno 58 0,92 
Francie 43 0,68 
Dánsko 31 0,49 
Belgie 29 0,46 
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Obr.  3: Geografické údaje návštěvnosti– mapa (16, vlastní zpracování) 

Návštěvnost z České republiky, která je znázorněna na Obr. 3, je číselně popsána 

v Tab. 2. 

Tab.  2: Geografické údaje návštěvnosti– Česká republika (16, vlastní zpracování) 

Oblast Návštěvy Návštěvy v % 
Jihomoravský kraj 1 297 25,93 

Praha 1 055 21,1 
Moravskoslezský kraj 445 8,9 

Středočeský kraj 315 6,3 
Zlínský kraj 302 6,04 

Kraj Vysočina 282 5,64 
Ústecký kraj 240 4,8 
Plzeňský kraj 182 3,64 

Pardubický kraj 180 3,6 
Jihočeský kraj 167 3,34 

Královehradecký kraj 165 3,3 
Olomoucký kraj 162 3,24 
Liberecký kraj 159 3,18 

Karlovarský kraj 50 1 

Noví vs. vracející se uživatelé 

Google Analytics rozlišil z 6 337 uživatelů, kteří navštívili web za sledované období, 

přišlo na web 4 322 nových uživatelů, tedy 68,2 %. Vracejících se uživatelů přišlo na web 

2 015, tedy 31,8 %. 
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Desktop vs. telefony vs. tablety 

5 244 uživatelů z 6 337, tedy 82,75 %, přišlo na web z desktopu. Z mobilů přišlo 955 

uživatelů, tedy 15,07 %. Z tabletů přišlo pouze 138 uživatelů, tedy 2,18 %. 

Návštěvnost zdroj/médium 

Tab.  3: Návštěvnost zdroj/ médium (16, vlastní zpracování) 

 

 

Přehled chování 

Za sledované období bylo zobrazeno na webu 17 117 stránek. Z toho 13 114 byla 

zobrazena unikátní kombinace adresy URL stránky a názvu stránky. Uživatelé průměrně 

strávili prohlížením jedné stránky 1 minutu a 16 sekund. Míra okamžitého opuštění 

stránky, tedy kdy nedošlo k žádné interakci se stránkou a návštěva má trvání 0 sekund, 

byla 59,29 %. Procento odchodů, tedy poměr odchodů, ke kterým došlo z určité stránky 

nebo sady stránek, bylo 36,98 %. 

 

Obr.  4: Přehled chování (16, vlastní zpracování)

Zdroj/médiu Návštěvy Návštěvy v % 
google/placené prokliky 2 062 32,54 

google/organické vyhledávání 1 682 26,54 
přímé zadání adresy 1 213 19,14 

seznam/organické vyhledávání 456 7,2 
e-mail marketing  387 6,11 

csq.cz/odkaz 85 1,34 
bing/organické vyhledávání 57 0,9 

skoleni-kurzy-educity.cz/odkaz 35 0,55 

linkedin.com/odkaz 32 0,5 
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Tab.  4: Návštěvnost jednotlivých stránek (16, vlastní zpracování) 

Stránka 
Zobrazení 

stránek 
Zobrazení 

stránek v % 

Unikátní 
zobrazení 
stránek 

Unikátní 
zobrazení 

stránek v % 

Průměrná 
doba na 
stránce 

Míra 
okamžitého 

opuštění v % 

Procento 
odchodů  

/ 1 749 10,22 1 351 10,3 0:00:55 22,9 25,44 

/skoleni-a-
kurzy/kalendrar-

skoleni/ 
1 506 8,8 888 6,77 0:01:02 35,24 15,01 

/o-nas/ 741 4,33 446 3,4 0:01:10 36,21 20,65 

/kontakt/ 582 3,4 497 3,79 0:01:35 62,5 43,47 

/skoleni-a-kurzy/ 473 2,76 326 2,49 0:00:26 16,67 7,82 

/produkty/ 458 2,68 377 2,87 0:00:18 63,64 12,66 

/konzultace/ 345 2,02 272 2,07 0:00:58 27,78 18,26 

/slovnicek/ 277 1,62 194 1,48 0:01:27 59,85 49,1 

/en/ 76 0,44 61 0,47 0:00:26 25 22,37 

/en/o-nas/ 20 0,12 16 0,12 0:02:10 50 40 
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3.3 Analýza AdWords kampaní 

Za sledované období bylo spuštěno 31 různých PPC kampaní. Na sledování v Google 

Analytics je nastaveno 11 cílů. Jsou to: 

- závazná přihláška na školení, 

- registrace k odběru zpravodaje,  

- dotaz na školení, 

- dotaz na školení na míru, 

- dotaz na konzultace, 

- dotaz na produkt, 

- nákup na e-shopu, 

- přihlášení do e-learningu, 

- kliknutí/kopírování e-mailové adresy, 

- kliknutí na tlačítko dotaz/poptávka, 

- prohlédnutí stránky „Kontakt“. 

V Tab. 5 jsou informace ke spuštěným kampaním a počet splnění některého z výše 

zmíněných cílů. Také je zde zahrnut počet dní, kdy kampaně běžely, nebyly totiž spuštěné 

najednou. 
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Tab.  5: AdWords kampaně (16, vlastní zpracování) 

Kampaň Kliknutí Cena CPC Návštěvy 

Míra 
okamžitého 

opuštění     
v % 

Počet 
stránek 

na 1 
návštěvu 

Konverzní 
poměr cíle 

Splnění 
cílů 

Počet dní 
spuštění 

Celkem 2 252 25 316,07 11,24 2 062 77,84 1,77 6,3 130 - 

Statistika s nenormálním 
rozdělením na dotaz 

359 7 085,65 19,74 268 90,3 1,16 4,48 12 41 

FMEA červen 2017 279 2 791,34 10 274 89,05 1,36 4,01 11 48 

5S duben 2017 198 1 128,81 5,7 184 80,98 1,47 3,26 6 68 

Statistika květen 2017 157 2 583,97 16,46 122 93,44 1,37 0,82 1 41 

FMEA na dotaz 138 856,58 6,21 149 79,19 1,8 8,05 12 119 

5S na dotaz 135 1 094,15 8,1 119 84,87 1,34 3,36 4 47 

Black Belt na dotaz 127 1867,63 14,71 114 71,05 2,04 1,75 2 61 

SC&C Partner 125 329,39 2,64 122 33,61 4,12 28,69 35 82 

Green Belt v administrativě  
na dotaz 

88 981,98 11,16 88 71,59 1,94 5,68 5 89 

MSA květen 2017 82 806,06 9,83 76 84,21 1,53 2,63 2 57 

Green Belt na dotaz 81 991,65 12,24 79 62,03 2,59 11,39 9 61 

Green Belt únor 2017 80 533,19 6,66 77 76,62 2,31 5,19 4 49 

TRIZ na dotaz 59 682,5 11,57 57 73,68 1,74 5,26 3 119 
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Black Belt únor 2017 47 417,84 8,89 50 72 1,96 0 0 49 

RCA na dotaz 42 993,69 23,66 38 84,21 1,47 5,26 2 86 

Green Belt v administrativě 
květen 2017 

36 386,92 1,75 35 74,29 1,91 5,71 2 90 

SPC říjen 2017 33 465,76 14,11 28 57,14 1,79 7,14 2 20 

MSA březen 2017 30 219,2 7,31 34 70,59 1,97 20,59 7 89 

DFSS duben 2017 ČR a SR 25 121,07 4,84 21 90,48 1,48 0 0 62 

MSA na dotaz 25 177,54 7,1 23 82,61 1,43 8,7 2 88 

DOE na dotaz 20 295,36 14,77 18 38,89 1,89 11,11 2 91 

DFSS duben 2017 17 103,68 6,1 16 50 3,31 6,25 1 90 

Minitab 17 produkt 16 45,87 2,87 14 71,43 1,21 7,14 1 44 

Minitab na dotaz 15 61,06 4,07 16 50 2,25 25 4 44 

G8D a QRQC na dotaz 11 95,93 8,72 11 81,82 1,36 0 0 58 

BOS květen 2017 10 62,86 6,29 11 72,73 1,55 0 0 75 

QFD červen 2017 7 49,48 7,07 6 83,33 1,33 0 0 55 

RCA březen 2017 4 33,23 8,31 4 100 1 0 0 59 

DFSS duben 2017 SR 2 9,24 4,62 2 100 1 0 0 62 

Statistická analýza Excel 
květen 2017 

2 31,5 15,75 2 100 1 0 0 4 

Testování statistických 
hypotéz červen 2017 

2 12,94 6,47 2 100 1 0 0 41 
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Tab.  6: Vyhledávací dotazy v PPC kampaních (17, vlastní zpracováni) 

Vyhledávací dotazy Cena CPC Vyhledávací dotazy Cena CPC 

fmea 656 6,25 fmea metoda 26,9 3,84 

5s 409,118 4,35 rca 160,34 22,91 

český statistický úřad 1231,15 21,23 six sigma black belt 17,48 2,5 

six sigma 392,06 7,84 six sigma green belt 57,21 8,17 

msa 362,97 9,07 six sigma školení 15,2 2,17 

sc&c 73,74 2,38 blue ocean strategy 32,92 5,49 

sc&c partner 28,21 1,04 cesky statisticky urad 121,52 20,25 

statistika 398,59 14,76 green belt 18,4 3,07 

scac 86,93 3,48 hodnocení rizik 108,63 18,1 

lean 283,22 12,87 iphone 5s 98,13 16,36 

analýza rizik 159,52 8,86 
lean six sigma green 

belt 
11,24 1,87 

statistický úřad 376,72 20,93 metoda 5s v praxi 22,66 3,78 

statistika plavání 331,86 18,44 msa analýza 32,31 5,38 

fmea postup 142,96 8,41 sc ac 19,85 3,31 

5 s  49,77 3,32 
sportka tažená čísla 

statistika 
89,81 14,97 

minitab 42,38 3,03 systém 5s 27,16 4,53 

5s metoda 61,96 4,77 školení msa 23,85 3,98 

statistiky 213,15 16,4 5s mobily 21,94 4,39 

metoda 5s 73,7 6,14 black belt 10,81 2,16 

triz 45,57 3,8 dmaic 162,24 32,45 

sc&c partner spol s ro 16,95 1,54 doe  66,96 13,39 

statistika jmen 204,88 18,63 

školení 5s 49,98 4,54 

vyhodnocení rizik vzor 152,47 13,86 

lean management 161,87 17,99 

školení fmea 21,63 2,4 

www statistika plavání 
cz 

128,5 14,28 

lean six sigma 62,55 7,82 

r&d 125,82 15,73 
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3.4 Vizuální analýza nových webových stránek 

- Webové stránky jsou aktualizované v roce 2016.  

- Jazykové rozhraní je čeština a angličtina. 

- Web má vyhledávací pole. 

- Lze se přihlásit k newsletteru. 

- Společnost nevyužívá žádné sociální sítě. 

Hlavní stránka: 

- se ptá návštěvníka, jaký je jeho problém a sděluje že právě tady mu s ním 

pomohou, viz Obr. 5, 

 

Obr.  5: SC&C Partner – úvodní stránka (11) 

- dále je zde stručně shrnuto, čím se společnost zabývá, 

- poskytuje přehled služeb, které firma nabízí, 

- popisuje nejbližší školení, která společnost pořádá,  

- obsahuje panel pro automobilový průmysl, kde společnost nabízí další služby, 

- následují aktuality, kde je odkaz na nejnovější článek,  

- nabízí řešení pro TOP management, software a publikace a případové studie, 

- je zakončena přihláškou k newsletteru. 

Na patičce jsou všechny záložky, které najdeme v nahoře liště celých webových stránek. 

Jde zde také adresa společnosti, telefonní číslo a e-mail, viz Obr. 6. 
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Obr.  6: SC&C Partner – spodní lišta (11) 

V záložce Konzultace se nachází popis konzultačních služeb, doporučené kurzy 

a tlačítko „Dotázat se“. 

Podstránka Školení obsahuje Kalendář školení, seznam Školení na míru a přístup do  

E-learningu, kam se mohou přihlásit účastníci školení. Uživatel může vyhledávat školení 

i podle štítků – ty jsou rozděleny dle oborů, pro které jsou určeny. 

Jednotlivé stránky školení sdělují: 

- o čem je metoda, na kterou je školení vytvořeno, 

- pro koho je školení určeno, 

- co se účastníci na školení naučí,  

- co vše je zahrnuto v ceně školení, 

- datum, 

- délku školení, 

- cenu, 

- vypsané termíny, 

- místo konání,  

- tlačítko „Přihlásit se“, 

- odkaz na článek „10 důvodů, proč přijít k nám na školení“. 

Produkty je část webu, kde najdeme publikace a softwary, které společnost nabízí 

k prodeji. 

Reference obsahují seznam klientů a konkrétní komentáře účastníků kurzů. 

V záložce O nás se nachází shrnutí toho, jak společnost vznikla. Poté jsou zde představeni 

členové týmu spolu s fotografiemi, pozicí, zkušenostmi, odborností, vzděláním a 

certifikacemi. 
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Blog obsahuje 3 rubriky a to Aktuality, Blog a Případové studie. V Aktualitách se nachází 

vždy jen nejnovější články z Blogu.  

V Kontaktu je adresa, IČ, DIČ, e-mail, telefon a mapa k sídlu společnosti.  

3.5 Analýza konkurence – webové stránky 

Pro analýzu konkurence byly zvoleny společnosti ICG-Capability, s. r. o., API – 

Akademie produktivity a inovací, s. r. o. a FBE Praha, s. r. o.  

3.5.1 ICG-Capability s. r. o. 

- Webové stánky společnosti ICG-Capability s. r. o. jsou aktualizované. 

- Jazykové rozhraní je čeština a angličtina. 

- Společnost je aktivní na těchto sociálních sítích: LinkedIn, Facebook, Twitter, 

Google+ a YouTube. 

- Podstránky: hlavní stránka, školení, poradenství, reference, aktuality o nás a 

kontakt. 

- Web má vyhledávácí pole. 

- Nelze se přihlásit k newsletteru. 

Hlavní stránka 

- Jsou zde vypsaní největší klienti: ČSOB, FOXCONN, ČEZ, SIEMENS, Česká 

spořitelna, Panasonic, OLYMPUS, KB, Telefonica – jednotlivé názvy jsou světle 

šedé, tedy málo čitelné, a nedá se přes ně nikam prokliknout. 

- Kategorie školení, které se dají prokliknout přímo na jednotlivá školení, jsou další 

položkou na hlavní stránce. 

- Nachází se zde také reference. Lze si přečíst 5 referencí a na všechny se 

prokliknout. 

- Dále tu nalezneme veškeré nabídky na služby, které firma nabízí – viz Obr. 7. 
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Obr.  7: ICG-Capability – nabídka na hlavní stránce (12)  

Ve všech podstránkách, kromě referencí, nalezneme v horním okraji lištu. V této liště se 

objevují školení, která se budou pořádat v nejbližší době. Lze se prokliknout přímo na ně 

nebo na „Kalendář školení“. 

 

Obr.  8: ICG-Capability – Lišta s aktuálními školeními (12) 

Jednotlivé stránky školení obsahují: 

- popis školení, 

- cenu, 

- termíny, kdy kurz probíhá,  

- co se účastník na školení naučí,  

- kontaktní osobu,  

- závaznou přihlášku,  

- PDF ke stažení s více informacemi ke školení, 

- procentuální hodnocení účastníků, 
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- recenze a zhodnocení konkrétních účastníků (jsou k dispozici 4 různé recenze). 

Reference se dělí na „Napsali o nás“, kde jsou konkrétní komentáře účastníků a poté 

„Naši klienti“, kde je seznam všech klientů, se kterými společnost spolupracuje. 

Záložka Aktuality je tvořena články. Na této záložce je firma poměrně aktivní. Od 

začátku roku 2017 je zde 16 článků. Nejedná se ale vždy o aktuality firmy, ale o témata, 

která mají se zájmy společnosti něco společného. Články jsou převzaty z ICG Change 

magazine a webových stránek http://innotiimi-icg.com. Jsou zde ale také pozvánky např. 

na letní školy, nebo originální články zaměstnanců.  

V podstránce O nás najdeme další 4 části. První z nich je „ICG-Capability“, kde je 

stručně popsáno, co společnost dělá, jaké jsou jejich hodnoty a čím se odlišují. Druhá část 

této podstránky je „Náš přístup“, kde jsou opět popsané přístupy, na kterých firmě záleží. 

Třetí částí je „Náš tým“. Tady jsou uvedeni konzultanti firmy, jejich fotky, kontakt na ně, 

krátké shrnutí a možnost stáhnout si jejich životopis. Čtvrtá a poslední část je „Integrated 

Consulting Group“, kde je popsána mateřská společnost ICG-Capability. Jsou zde cíle 

této skupiny, mapa a odkazy na další stránky.  

Poslední část celých webových stránek je Kontakt. Vyskytuje se zde adresa kanceláře a 

školícího centra, sídlo společnosti, telefon, e-mail, IČ, DIČ, bankovní spojení, mapa a 

kontaktní formulář.  

3.5.2 Zhodnocení webových stránek ICG-Capability s. r. o. 

Webové stránky jsou aktualizované a jsou velmi přehledné. Představují společnost jako 

partnera zákazníka. Lišta s nadcházejícími školeními, která uživatele provází během celé 

návštěvy, je velmi dobrý prvek. Za konkurenční výhodu lze považovat konkrétní recenze 

u jednotlivých školení. Další výhodou jsou informace o jejich školícím týmu spolu 

s fotkami a životopisy, což uživatele ujišťuje, že tým je kvalitní. 
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3.5.3 API – Akademie produktivity a inovací, s. r. o. 

- Webové stránky jsou aktualizované.  

- Jazykové rozhraní je čeština a angličtina. 

- Společnost využívá sociální síť Google+ a Facebook. 

- Web má vyhledávací pole. 

- Uživatel se může přihlásit k newsletteru. 

Na hlavní stránce: 

- se nachází nejbližší akce a proklik na kalendář akcí, 

- jsou 4 nejnovější aktuality a 4 nejnovější odborné články a samozřejmě prokliky 

na tyto podstránky,  

- je shrnutí, čím se společnost zabývá,  

- je zobrazena nabídka služeb, viz Obr. 9, 

 

Obr. 9: API – nabídka služeb (13) 

- ve spodní liště se nachází registrace k odběru newsletteru a kontaktní údaje 

(adresa, telefon a e-mail). 

Záložka O nás obsahuje shrnutí toho, čím se firma zabývá a jaké služby poskytuje. 

Poukazuje zde i na firemní časopis Úspěch. Dále se tu nachází fotografie budovy a 

kanceláří společnosti API a partneři (ČVUT, UTB ve Zlíně, EduCity, a další). Část této 

záložky „Náš tým“ popisuje firemní oddělení a jednotlivé zaměstnance v nich. U každého 

zaměstnance nalezneme jeho funkci, e-mail a telefon. „Kontakty“ obsahují adresu, 

telefon, fax, e-mail a webovou stránku společnosti. Dále je zde mapa, bankovní spojení, 

IČO, DIČ a informace o zapsání společnosti v obchodním rejstříku. Je zde také proklik 

na „Kontakty na jednotlivé členy týmu“, což je přesměrování zpět na „Náš tým“. 
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Podstránka Konzultační činnost popisuje, co je cílem této činnosti, jaká je forma 

spolupráce a v jaké roli se nejčastěji firma nachází. Lze se přes jednotlivé „role“ 

prokliknout, uživatele to přesměruje doprostřed části podstránky „Model fungování“. 

Tato podstránka obsahuje popis řízení změn v podniku pomocí 3 fází. „Projektový tým“ 

popisuje projektové manažery, co absolvovali, jaká je jejich profesní orientace, vybrané 

reference a zkušenosti. „Metody a nástroje“ velmi podrobně popisuje, co je to štíhlý a 

inovativní podnik a obsahuje prokliky na všechny metody a nástroje, které jsou opět 

detailně představeny. Poslední částí jsou „Reference“, kde je seznam klientů, u kterých 

je vyjmenováno, co bylo předmětem konzultace, a u několika málo je konkrétní recenze. 

Vzdělávání je další podstránka, na které se nachází všechny semináře, konference, 

studijní programy, firemní tréninky, nabídka metodických plakátů a reference na 

vzdělávací služby. Všechny tyto části jsou velmi podrobně rozebrány a je zde velké 

množství prokliků a odkazů. 

U jednotlivých seminářů je popsán termín a místo konání, lektor, cílová skupina, cíl 

semináře, program, cena, kontaktní osoba, přihláška na seminář a možnost naplánování 

semináře na míru. 

Na webu nalezneme i odkaz na časopis Úspěch. Je zde vždy obsah jednotlivých čísel a 

možnost koupit si předplatné. 

Akademie talentů je část webu, kde se nachází možnosti letních škol pro studenty, 

studentských projektů a stáží a diplomových a semestrálních prací, které společnosti 

nabízí. 

Aktuality mají 12 článků od začátku roku 2017 a popisují buď zahájení projektů nebo 

úspěšné ukončení projektů a aktuální informace o studijních programech. Články 

zveřejňují 4 odborné články v roce 2017, které popisují témata spojené s filozofií 

společnosti. 

Reference obsahují seznam klientů a odkaz na konkrétní recenze konzultační činnosti i 

vzdělávacích programů. 
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3.5.4 Zhodnocení webových stránek API – Akademie produktivity  

a inovací, s. r. o. 

Pro běžného uživatele jsou tyto webové stránky velmi nepřehledné. Jsou zbytečně 

obsáhlé a návštěvník je stále přesměrováván z jedné podstránky na druhou, což je velice 

matoucí. Za konkurenční výhodu lze považovat firemní časopis, aktualizovaný web a 

newsletter. 

3.5.5 BE Praha, s. r. o. 

- Webové stránky jsou aktualizované naposledy v roce 2007. 

- Jazyk je možný buď český nebo anglický. 

- Není možné se zaregistrovat k newsletteru. 

- Společnost nevyužívá žádné sociální sítě.  

- Web nemá vyhledávací pole. 

- Při pohybu na webu zůstává ve všech záložkách lišta s hlavním cílem společnosti, 

viz Obr. 10. 

 

Obr.  10: FBE – připnutá lišta (14) 

Hlavní stránka obsahuje: 

- dlaždice s prokliky na různé kurzy pořádané společností, 

- proklik na video, odborný článek a informaci o hledání nového kolegy, 

- 3 největší partnery,  

- proklik na PDF přehled tréninkových kurzů a workshopů. 

Přes webové stránky se nelze na žádné školení přihlásit. 
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Záložka O společnosti FBE popisuje poslání společnosti a fakta o FBE. 

Na podstránce Poskytované služby je seznam oblastí, ve kterých společnost poskytuje 

poradenské služby, a to samé je zde pro vzdělávání a rozvoj. 

Naši zákazníci je záložka se seznamem klientů společnosti. 

Kontakt obsahuje stručný popis společnosti, mapu a adresu, telefon, a e-mail pro Českou 

i Slovenskou republiku. Pro Slovenskou republiku jsou navíc webové stránky. 

Následuje záložka Zákaznická sekce, která po otevření vyzívá uživatele k přihlášení. 

Poslední podstránkou jsou Články, kde jsou odkazy na vlastní články nebo na jiné 

webové stránky jako např. www.hrnews.cz. 

3.5.6 Zhodnocení webových stránek FBE Praha, s. r. o. 

Webové stránky jsou zastaralé, poslední rok aktualizace je 2007. Nejsou přizpůsobené na 

různé rozměry zařízení. Za velkou konkurenční nevýhodu lze považovat to, že na 

webových stránkách nejsou vůbec žádné informace o školitelích a ani možnost se 

přihlásit na školení.  

3.5.7 Srovnání vyhledávání na Google 

Tab.  7: Srovnání vyhledávání na Google (15, vlastní zpracování) 

Klíčové slovo 
ICG-

Capability 
API FBE SC&C Partner 

lean six sigma 
školení 

1 stránka, 2 
pozice 

- 
4 stránka, 2 

pozice 
1 stránka, 7 pozice 

minitab kurz 
1 stránka, 1 

pozice 
- 

6 stránka, 10 
pozice 

1 stránka, 3 pozice + 
PPC reklama na první 

stránce 

školení 
statistických 

metod 

5 stránka, 9 
pozice 

- 
6 stránka, 1 

pozice 
1 stránka, 6 a 7 pozice 

dfss 
1, stránka,4 

pozice 
- - 1 stránka, 5 pozice 

triz školení 
1 stránka, 1 

pozice 
- - 

1 stránka, 9 a 10 pozice 
+ PPC reklama na první 

stránce 
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3.6 Shrnutí analytické části 

Z analýzy publika vyplývá, že dle věku navštěvuje web společnosti SC&C Partner 

největší množství uživatelů ve věku 25-34 let, což je vzhledem k cílení společnosti 

optimální. Dle pohlaví je větší množství návštěvníků mužského pohlaví, ale tato metrika 

je hodně vyrovnaná, což je také vyhovující. Co se týče světové lokality, vzhledem k druhé 

největší návštěvnosti z Německa a poté ze Slovenska, by se mělo uvažovat o větším 

zájmu o tyto lokality. V České republice je největší zastoupení v Jihomoravském kraji a 

poté v Praze, v tomto ohledu by se také daly vytvořit nějaké změny. Je patrné, že větší 

množství uživatelů jsou uživatelé noví, proto je dobré se zaměřit na zvýšení počtu 

vracejících se uživatelů. Drtivá většina návštěvníků přišla z desktopu. Web se na telefonu 

či tabletu zobrazuje naprosto v pořádku, proto není třeba zavádět nějaké změny pro tyto 

zařízení.  Vzhledem k tomu, že největší množství návštěvníků chodí na web z placené 

reklamy, je třeba se na tuto část marketingové komunikace zaměřit. Analýza návštěvnosti 

jednotlivých stránek říká, že webové stránky mají dobré výsledky, co se týče míry 

okamžitého opuštění a procenta odchodů. Z těchto důvodů tato část nebude řešena 

v návrzích. 

AdWords kampaně, jak už bylo řečeno, jsou nejdůležitějším prvkem. Z analýzy je vidět, 

že na určité kurzy jsou reklamy účinné více než na jiné, což je velmi důležitá informace 

a je nutné s ní pracovat. 

Z analýzy konkurence vyplývá, že část konkurence nepovažuje webové stránky za 

důležité a není na ně kladen velký důraz. Co se týče webu ICG-Capability, s. r. o., tento 

web je velmi dobře zpracovaný a pro uživatele přívětivý a zákazníkům dokáže, že 

školitelé jsou odborníci. Konkrétní lidé školení chválí. Z analýzy konkurence je také 

patrné, že většina konkurence nepoužívá newsletter, proto je zde dobrá možnost získat 

konkurenční výhodu správným nastavením e-mailových kampaní. 

Ve vyhledávání je z analýzy vidět, že webové stránky společnosti jsou vyhledávané na 

první stránce, což je velmi dobré a prozatím není třeba zlepšovat. 
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4 VLASTNÍ NÁVRHY ŘEŠENÍ 

V této části práci práce jsou popsány návrhy zlepšení webových stránek, PPC kampaní, 

dále e-mailových kampaní a také použití sociálních sítí. 

4.1 Překlad webových stránek do němčiny (slovenštiny) 

Z pohledu analýzy lokality, ze kterých návštěvníci přicházejí, jako druzí a třetí v pořadí 

jsou Němci a Slováci. Z tohoto důvodu navrhuji rozšíření jazykového rozhraní.  

Pro tuto službu jsem kontaktovala společnost FOTION, s. r. o., která provozuje stránky 

profiprekladatel.cz a také agenturu Překladatelna.cz. Profiprekladatel.cz mají certifikát 

Ověřeno zákazníky a také překládají již 10 let. Na překlad celého webu do němčiny u 

profiprekladatel.cz jsou náklady cca 18 000 Kč bez DPH. Agentura Překladatelna.cz sice 

nemá certifikát Ověřeno zákazníky, ale jejich web působí stejně dobře jako u 

profiprekladatel.cz. Jejich cenová nabídka je cca 11 000 Kč bez DPH. Vzhledem 

k cenově výhodnějším podmínkám jsem zvolila agenturu Překladatelna.cz. 

Zvolila bych nejprve němčinu, po aplikování bych situaci sledovala v Google Analytics 

3 měsíce. Poté bych vypracovala zhodnocení navštěvovaných stránek v němčině. 

Následovalo by rozhodnutí, zda tento postup aplikovat i pro slovenský jazyk. Pro 

slovenštinu jsou náklady 6 750 Kč bez DPH.  

4.2 Remarketing 

Z analýzy je patrné, že procento nových návštěvníků převažuje. Pro zvýšení procenta 

vracejících se uživatelů doporučuji zařadit remarketing. Dle mého názoru je dobré se 

nejprve zaměřit na velké kurzy, které společnost pořádá. Mezi tyto kurzy se řadí: Yellow 

Belt, Green Belt, Black Belt, Design for Six Sigma, Statistické školení dat – celý kurz a 

Green Belt v administrativě. 

Remarketing není jednorázová úprava, proto jsem vytvořila postup, jak s tímto nástrojem 

pracovat:  
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1) Určit části webu – je třeba určit takové stránky, kde uživatel odešel před tím, než 

např. kliknul na tlačítko přihlásit se na kurz, nebo tlačítko dotázat se na kurz a 

podobně. 

Pro příklad návrhu jsem určila stránku produktu – statistický software Minitab 17 

a tedy tlačítko „dotaz na produkt“.  

2) Zvolit časový úsek, po který se bude uživateli remarketingová reklama 

zobrazovat. U velkých kurzů, které jsou na dotaz, je dle mého názoru optimální 

délka zobrazování 50 dní. U velkých kurzů s přesným datumem jsem zvolila 

15denní členství v remarketingovém seznamu. U stránky se softwarem Minitab 

17 je můj návrh délky zobrazování 90 dní. 

3) Dalším bodem je vytvoření těchto seznamů v Google Analytics. Zde je důležité 

správně nadefinovat publikum, a hlavně vyloučit ty uživatele, kteří požadovaný 

cíl splnili.  

 

Obr.  11: Nastavení remarketingového seznamu (17) 

4) Následuje vytvoření remarketingových kampaní v Google AdWords. Zde je 

důležité nastavit kampaň pouze pro obsahovou síť, vybrat „Žádný marketingový 

cíl“ a „Všechny funkce“.  
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Obr.  12: Remarketingová kampaň část 1 (17) 

5) Dalším bodem je zacílení na Českou republiku a co se týče jazyků na češtinu a 

angličtinu. Cílení na angličtinu doporučuji z toho důvodu, že někdo může mít 

nastavený jazyk prohlížeče jako angličtinu. Rozšířená cena za proklik, kterou 

doporučuji nastavit, umožní AdWords hýbat se zadanou CPC (cost per click/cena 

za proklik).  

 

Obr.  13: Remarketingová kampaň část 2 (17) 
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U rozšíření reklamy navrhuji využít funkci Oblast, kdy se rozšíří reklama o 

informace o lokalitě, a funkci Volání, kdy je kampaň rozšířena o telefonní číslo. 

 

Obr.  14: Remarketingová kampaň část 3 (17) 

Velmi důležité je nastavení střídání reklam a omezení frekvence. U střídání 

reklam jsem zvolila optimalizaci zaměřenou na konverzi a u omezení frekvence 

jsem zvolila 3 viditelná zobrazení reklamních sestav denně. 

 

Obr.  15: Remarketingová kampaň část 4 (17) 
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Způsob cílení reklam je „zájmy a remarketing“, kde se poté vybere 

remarketingový seznam, který je vytvořený v Google Analytics, viz 3). 

 

Obr.  16: Remarketingová kampaň část 5 (17) 

6) Vytvoření reklamních sestav tvoří další bod. Zde je nutné zvolit správné obrázky 

a loga. Poté se volí krátký nadpis, který má max. 25 znaků, dále Dlouhý nadpis až 

s 90 znaky, popis taktéž s 90 znaky. Patří sem ještě obchodní název s 25 znaky a 

cílová URL adresa.  

 

Obr.  17: Remarketingová kampaň část 6 (17) 

7) Posledním bodem je průběžná optimalizace. Po 1 měsíci je důležité vytvořit 

report, jak si kampaň vedla, a zhodnotit, co dále zlepšit. Tento krok je velmi 
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důležitý. Je důležité porovnat náklady s počtem vracejících se zákazníků a počtem 

konverzí. 

Co se týče nákladů, tak remarketingové kampaně čerpají ze společného účtu AdWords, 

kde je nastavený rozpočet na 6000 Kč/měsíc. Náklady se tedy nezvýší, jen se rozloží 

současný měsíční vklad. 

4.3 PPC kampaně 

Z analýzy návštěvnosti je vidět, že reklamy ve vyhledávání jsou největším zdrojem 

návštěvnosti. Je velmi důležité mít tento nástroj dobře optimalizovaný, aby se společnosti 

vyplatila investice do nich.  

Můj první návrh, co se týče PPC kampaní, je úprava nastavených cílů v Google Analytics. 

Cíle jsou nastaveny od externí společnosti. V současném nastavení, viz kapitola 3.3, 

vidím nedokonalosti v tom, že jsou cíle nastaveny příliš obecně a z některých není patrné, 

co označují. Pro mě, jako pro analytika, tedy není možné vytvořit přesnou analýzu. 

„Dotaz na školení“, „kliknutí na tlačítko dotaz/poptávka“ jsou příkladem 

nejednoznačných cílů. U kampaně na školení „Statistika s nenormálním rozdělením dat 

na dotaz“ jsou v Google Analytics počty splněných cílů následující: 1 splněný cíl – Dotaz 

na školení, 0 splněných cílů – Dotaz na školení na míru, 7 splněných cílů – Kliknutí na 

tlačítko dotaz/poptávka. Je tedy třeba cíle pojmenovat tak, aby bylo hned jasné, co 

zákazník splnil. Na stránce školení na dotaz je tlačítko „Dotázat se“, když na něj uživatel 

klikne, zobrazí se formulář na vyplnění a tlačítko „Odeslat“. Pro snadnou analýzu jsem 

zvolila cíle: 

- Kliknutí na tlačítko dotázat se – školení na míru, 

- Odeslání dotazovacího formuláře – školení na míru, 

- Kliknutí na tlačítko přihlásit se (veřejné školení),  

- Odeslání závazné přihlášky na školení (veřejné školení), 

- Dotaz na konzultace, 

- Odeslání dotazovacího formuláře – konzultace, 

- Přihlášení do e-learningu, 
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- Nákup na e-shopu, 

- Dotaz na produkt, 

- Odeslání dotazovacího formuláře – produkt, 

- Přihlášení k newsletteru, 

- Prohlédnutí stránky Kontakt, 

- Kliknutí/kopírování e-mailové adresy. 

Je třeba správně určit, k čemu budou dané kampaně sloužit a na jaké produkty je vhodné 

tento nástroj použít. Jak bylo zmíněno, analýza nejde udělat úplně přesně, kampaně 

nemají špatné výsledky, co se týče počtu prokliků nebo konverzního poměru, ale musíme 

porovnat, zda je investice přiměřená. Např. u „Statistiky s nenormální rozdělením na 

dotaz“ společnost vynaložila 7085,65 Kč za 4 měsíce. Jediné vyhledávané klíčové slovo 

pro tuto kampaň bylo slovo „statistika“. To je velmi obecné klíčové slovo s velmi 

vysokou cenou za proklik, v tomto případě to bylo 19,74 Kč za jeden proklik. Na tuto 

kampaň kliklo 359 uživatelů a z toho pouze 8 kliklo na dotaz na školení a 4 si prohlédli 

stránku kontakt. Míra okamžitého opuštění byla 90,30 %, což je velmi vysoké číslo. 

Z tohoto je patrné, že na tento typ školení není PPC kampaň vhodná a vůbec bych ji 

nedoporučila. Je to příliš nákladné a k takto specifickým školením klíčová slova 

neexistují, nebo existují, ale nejsou vyhledávaná.  

Dále je nutné projít vyhledávací dotazy, což jsou přímo ty dotazy, které uživatelé zadávají 

do vyhledávače. Z nich je patrné, že některá zvolená klíčová slova jsou přiřazována 

ke špatným dotazům. Je tedy nutné se na tato klíčová slova zaměřit. S tím souvisí i 

vyřazení vyhledávacích dotazů, které mají cenu za proklik vyšší než 10 Kč. U klíčových 

slov „doe“ a „rca“ jsou běžně vysoké ceny za proklik, proto se těmito vyhledávacími 

dotazy nebudu zabývat. Chci odstranit zbytečné plýtvání náklady, které plynou z toho, že 

nejsou vhodně zvolená klíčová slova nebo je špatně zvolený typ shody. Z analýzy 

vyplývá, že se jedná hlavně o příliš obecná klíčová slova většinou ve spojení se slovem 

„statistika“. Navrhuji tedy toto klíčové slovo vůbec nepoužívat. Navíc se na něj vážou 

nevhodné vyhledávací dotazy. Je tedy potřeba u statistických školeních vybrat přesnou 

shodu, aby se tyto problémy již nevyskytovaly. Dalším klíčovým slovem je „5s“, ke 

kterému se vážou vyhledávací dotazy týkající se telefonů. Tady volím stejný postup, a to 

volbu klíčového slova v přesné shodě. Dále pro jistotu navrhuji vložit tyto nesouvisející 
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vyhledávané dotazy do vylučujících klíčových slov. Posledním specifických klíčovým 

slovem, kterému se chci samostatně věnovat, je klíčové slovo „lean“. Toto klíčové slovo 

je opět velmi obecné a má vyšší průměrné CPC než 10 Kč, proto ho navrhuji nepoužívat. 

Vybrala jsem školení, pro která není vhodné PPC reklamy používat. Jsou to malé kurzy, 

které nemají příliš klíčových slov, dle kterých by se dalo vyhledávat. Jsou příliš obecná 

nebo je uživatelé nevyhledávají. Dle mého názoru je nastavování kampaní pro tyto 

školení neefektivní. Jsou to tato školení: 

- Korelační a regresní analýza, 

- G8D a QRQC, 

- Vyhodnocení dat s nenormálním rozdělením, 

- SPC, 

- Testování statistických hypotéz 

- Upgrade z Green Belt na Black Belt, 

- Základy statistických metod. 

Pro nastavování zbylých PPC reklam, které bude probíhat pravidelně, jsem opět vytvořila 

postup: 

1)  Pro tvorbu PPC kampaní v AdWords je nutné nastavit „Pouze vyhledávací síť“. 

2) Jako další bod je nutné nastavit „Všechna nastavení kampaně“.  

3) Dalším bodem je oblast, což je celá Česká republika, a jazyk. Zde volím opět 

češtinu a angličtinu jako u remarketingu, z důvodu nastavení angličtiny jako 

jazyku prohlížeče u některých uživatelů. 

 

Obr.  18: PPC kampaň část 1 (17) 
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4) U strategie nabídek je třeba nastavit Strategii nabídek – cílení na umístění 

vyhledávací stránky. Zde je vytvořeno v nastavení účtu cílení na První čtyři místa. 

 

Obr.  19: Nastavení sdílené strategie nabídek (17) 

5) Dále se nastavuje max. cena za proklik, kterou jsem zvolila 30 Kč, a dále rozpočet 

pro kampaň. V tomto případě je opět nastaven hromadně pro celý účet. Nastaven 

je rozpočet 400 Kč na den. Při tvorbě nové kampaně se vždy nastaví, že daná 

kampaň čerpá se sdíleného rozpočtu. 
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Obr.  20: PPC kampaň část 2 (17) 

6) Důležitým bodem je nastavení rozšíření reklam. Zde volím rozšíření:  

- Oblast – společnost vytvoří účet na Moje firma Google a poté se bude v pravé 

části vyhledávání zobrazovat informace o společnosti, hodnocení, otevírací doba 

apod.  

- Odkazy na podstránky – zvolila jsem podstránky: O nás, Kontakt, Školení a 

workshopy a software Minitab 17. Uživatelé se budou moci hned prokliknout na 

tyto podstránky, pokud he zaujmou. 

- Volání – přidání telefonního čísla umožní uživatelům přímo zatelefonovat, pokud 

tuto možnost preferují. 

- Popisky – Krátká slovní spojení, která charakterizují společnost, např.: 

„Dlouholeté zkušenosti.“ nebo „Profesionální přístup.“ 
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Obr.  21: PPC kampaň část 3 (17) 

7) Časový rozvrh reklam volím pouze všední dny od 7 do 18 hodin. 

Při tvorbě jednotlivých reklamních kampaních je vhodné vždy udělat analýzu klíčových 

slov. V tomto případě ale Plánovač klíčových slov v AdWords nabídne ve většině případů 

max. 1 další klíčové slovo, a navíc většinou nesouvisející. Proto v tomto případě je dobré 

pracovat s obsahem webových stránek, na které uživatel přijde.  

Je zde důležité používat název kurzu společně se slovem „kurz“, „školení“, „workshop“, 

protože bez těchto přídavných klíčových slov uživatelé většinou hledají význam slovního 

spojení a jeho vysvětlení. Sice je pravděpodobnější, že se reklama zobrazí a uživatelé na 

ni kliknou, ale buď okamžitě odejdou nebo se na kurz nepřihlásí a pro společnost to 

znamená pouze náklady.  

Zde je stejně jako u remarketingu měsíční rozpočet, ze kterého všechny kampaně 

v AdWords čerpají. Do AdWords je vkládáno 6000 Kč/měsíc, to jsou tedy náklady na 

PPC kampaně. 

4.4 E-mailing 

E-mailing představuje další nástroj, kterým může společnost zasáhnout větší množství 

zákazníků. I na základě analýzy konkurence je vidět, že tento nástroj je vhodným 

rozšířením. Firma už tento nástroj začala používat, jsou zde ale nedokonalosti. Společnost 

využívá nástroj Podio, který používá jako databázi kontaktů všech zákazníků. Vedení 

společnosti přehodnocovalo všechny informace, které o zákaznících uchovávají, a chtělo 

zjednodušit práci s kontakty. 
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Jsou zde nejdůležitější kategorie, a to: 

- Chce reklamu, 

- Kategorie (lze vybrat z: AJ, HR, Administrativa, R&D a Engineering, Kvalita a 

CI, Výroba, TOP), 

- Absolvoval (kurz, který absolvoval), 

- Má zájem (kurzy, které sdělil, že by rád navštívil). 

Dle těchto kategorií se dobře rozdělují emaily, které se posílají. Nejdůležitější je kategorie 

Chce reklamu. Tato položka je ale zaškrtnuta pouze u 153 kontaktů ze 7 858 kontaktů, 

které jsou v databázi uloženy. Než se tedy bude jakkoli pokračovat, je třeba tuto databázi 

aktualizovat, aby se dala propojit s nástrojem, přes který se budou e-maily rozesílat. 

Konkrétně to bude MailChimp. Poté se několikrát zvýší počet zákazníků, kteří mohou být 

e-mailovými kampaněmi zasaženi.  

S tím také souvisí práce se zpětnými vazbami ze školení. Návštěvníci na zpětných 

vazbách zaškrtávají, zda chtějí novinky a pozvánky na školení či ne a také z jaké oblasti 

je novinky zajímají. Je tedy důležité co nejdříve všechny tyto informace předat do 

databáze a propojit s MailChimpem. 

Tento návrh je tvořen náklady brigádníka, který celou databázi zaktualizuje. Při jeho 

mzdě 100 Kč na hodinu je počítáno přibližně s 5000 Kč za tuto činnost.  

4.5 Sociální sítě 

Zaměřím se zde hlavně na sociální sítě LinkedIn a Facebook. 

4.5.1 LinkedIn 

Společnost má účet na LinkedIn a na této sociální síti je i aktivní, což je velmi dobře. 

V současné době jsou sociální sítě velmi populární a je dobré, že se tím společnost také 

zabývá. To, že společnost takový účet má, se ale z nedozvíme z jejich webových stránek. 

Proto navrhuji do kontaktů a do spodní lišty na webových stránkách přidat ikonku sociální 

sítě LinkedIn a také napsat článek na blog ve spojení s touto sociální sítí. 
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4.5.2 Facebook 

Společnost nemá účet na sociální síti Facebook, což je dle mého názoru chyba, vzhledem 

k tomu, že největší počet návštěvníků webu je ve věkovém rozmezí mezi 25 a 34 lety. 

Jsou to mladí lidé a jak už jsem zmínila, sociální sítě jsou velmi populární. Opět navrhuji 

vložení ikonky do spodní lišty webových stránek a napsat článek o novinkách. Je třeba 

se o tento účet ale starat, proto doporučuji tvorbu příspěvků alespoň jednou za 14 dní. 

Může se jednat např. na odkaz na nový článek na blogu nebo nově vzniklý kurz apod. 

Následně bych uveřejnila i album fotografií všech instruktorů, kteří vedou školení, nebo 

bych zde přidávala nové reference, které společnost aktuálně dostala. 

Dalším důvodem, proč navrhuji založení facebookového účtu, je využití remarketingu na 

Facebooku. Opět jsem navrhla postup tvorby kampaní, protože se nejedná o jednorázové 

nastavení.  

1) Prvním bodem je nastavení okruhů uživatelů. Nejdříve volím seznam všech 

uživatelů, kteří navštívili naše webové stránky. Dále navrhuji tvorbu okruhů 

uživatelů, kteří navštívili pouze stránky s určitým školením.  

2) Další bod je implementace skriptu na webové stránky. Tím je nasazen sledovací 

kód a nyní je třeba pouze počkat, až se seznamy naplní. 

3) Následujícím bodem už je vytvoření reklamy pro konkrétní seznam uživatelů. 

Cílem je přivést uživatele zpátky na web, proto volím Kliknutí na webovou 

stránku, poté zadám cílovou URL adresu. Dále je důležité zvolit kvalitní obrázek, 

zvolit se dá z fotobanky dle klíčového slova. Připojení facebookové stránky 

následuje spolu s přidáním textu reklamy. 

4) Pro okruh uživatelů je důležité nastavit zemi cílení – Českou republiku, jazyk – 

čeština, omezení věku – 18+. 

5) Nastavení rozpočtu – volím Dlouhodobý rozpočet, kdy doba zobrazování reklamy 

bude 10 dní a rozpočet 500 Kč. Navrhuji nastavení optimalizace pro kliknutí, 

protože to je pro společnost podstatnější než zobrazení. Maximální cenu za 

kliknutí volím nechat ve výchozím nastavení.  

6) Po spuštění první kampaně je velmi důležité udělat report, čeho se dosáhlo a co je 

potřeba zlepšit, a dle tohoto zhodnocení pokračovat s nástrojem dál. 
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4.6 Shrnutí návrhové části 

Co se týče vyčíslení návratnosti investice z těchto návrhů, není zcela jednoznačně možné 

ji určit. Investice jsou následující: 

- 11 000 Kč za překlad webových stránek do němčiny,  

- 6 000 Kč/měsíc za remarketing a PPC kampaně, 

- 5 000 Kč za aktualizaci databáze pro e-mailing, 

- 0 Kč za využití sociálních sítí, 

- 500 Kč za facebookovou reklamu.  

U použití sociálních sítí se použití návrhu vyplatí vždy. Facebooková reklama by musela 

přivést alespoň 3 uživatele za 10 dní spuštění, aby se dle mého názoru vyplatila (v 

porovnání se statistikami PPC kampaní). Překlad webových stránek by musel přivést 

alespoň o 5 % uživatelů z Německa více. Aktualizace databáze se dle mého názoru 

vyplatí vždy. Pokud to společnost provede, bude moci cílit své e-mailingové kampaně na 

skoro 60x více uživatelů než v současné době. Poslední bod je remarketing a PPC 

kampaně. V Google AdWords, přes který se tyto nástroje využívají, má společnost účet, 

na který v současné době posílá 6000 Kč/měsíc a s tím se dále pracuje. Pokud zavede 

remarketing a bude se s PPC kampaněmi pracovat s optimalizací, měl by být návrh 

přínosný.  
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ZÁVĚR 

Tato práce je zaměřená na zlepšení povědomí o společnosti se zaměřením na online 

komunikaci, která je v současné době stále více používána a je na ní kladen větší důraz. 

Pro společnost, která se pohybuje na B2B trhu, byl tento svět do nedávna „zapovězen“. 

Je zde ale velký potenciál, kterého by byla škoda nevyužít.  

Teoretická část práce poskytla informace, které jsou nutné k pochopení souvislostí této 

problematiky. Jedná se hlavně o marketingovou a online marketingovou komunikaci. 

Analytická část je nejdůležitější částí této práce. Je zde popsána současná situace ve 

firmě. Nejdříve je rozebráno publikum, které webové stránky navštěvuje, odkud na web 

chodí a na jaké podstránky nejčastěji prohlížejí. Je zde zhotovena analýza webových 

stránek společnosti a také webových stránek tří konkurenčních společností. Nakonec jsou 

všechna data porovnána. 

V návrhové části jsou vytvořeny návrhy, které vychází z předchozí kapitoly. Realizace 

těchto návrhů povede ke zvýšení povědomí o společnosti. Zrealizováním překladu 

webových stránek zaujmou stránky německé návštěvníky ještě ve větší míře. 

Remarketing navýší počet vracejících se návštěvníků a bude připomínat společnost 

uživatelům, kteří o ní již vědí. PPC kampaně jsou dle analýzy největším zdrojem 

návštěvnosti ze všech. Jejich optimalizace poskytne snížení nákladů a také zasáhne 

zákazníky, kteří hledají to, co společnost nabízí. Příprava základů pro  

e-mailingové kampaně tím, že bude aktuální databáze, je jedním z nejdůležitějších bodů 

všech návrhů. Z analýzy totiž vyplývá, že konkurence se touto formou komunikace 

nezabývá, proto se v tomto bodě nachází velká konkurenční výhoda. Zahrnutí sociálních 

sítí je v souladu s tím, že webové stránky společnosti navštěvují nejvíce mladí lidé, proto 

je i zde potenciál rozšířit základnu uživatelů, kteří se vrací na stránky společnosti. 
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